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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða reynslu leikskólastjórar hafa af 

tilkynningum til barnaverndar. Einnig að fá vitneskju um hvað veldur því að 

fáar tilkynningar berast til barnaverndar frá leikskólum. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um til hvaða ráðstafanna þarf að grípa 

til fjölga þeim tilkynningum sem berast frá leikskólum. Einnig að varpa 

skýrara ljósi á hvaða þættir stjórnunar leikskólastjóri þarf að leggja til 

grundvallar þegar kemur að ákvarðanatöku í þessum málaflokki. Til að ná 

markmiði rannsóknarinnar var lagt upp með eftirfarandi rannsóknar-

spurningar:   

 Hver er reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til barnaverndar?  

 Hvað telja leikskólastjórar og leikskólakennarar að valdi því að ekki 
berist fleiri tilkynningar frá leikskólum til barnaverndar en raun ber 
vitni? 

Auk þessara tveggja meginrannsóknarspurninga var leitast við að svara 

nokkrum undirspurningum. Gerð var eigindleg rannsókn þar sem notast var 

við fyrirbærafræðilega nálgun. Tekin voru viðtöl við átta leikskólastjóra auk 

þess sem settir voru saman tveir rýnihópar hvor um sig með fimm 

leikskólakennurum. Í fræðilegum kafla ritgerðarinnar er fjallað um þær 

breytingar sem orðið hafa í íslensku samfélagi með tilliti til stöðu barna og 

rakin er saga barnaverndar á Íslandi. Fjallað er um flokka barnaverndarmála, 

ferli tilkynninga til barnaverndar, tilkynningaskyldu starfsmanna í leikskólum, 

vitnað í rannsóknir á tilkynningum til barnaverndar frá leikskólum og fjallað 

um hlutverk leikskólastjóra, meðal annars út frá starfssviði þeirra, reynslu, 

ákvarðanatöku og trausti.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að leikskólastjórar hafa 

mismikla reynslu af barnaverndarmálum. Mörgum finnst erfitt að meta hvort 

um barnaverndarmál er að ræða eða ekki. Líðan leikskólastjóra er misjöfn 

þegar þeir þurfa að tilkynna til barnaverndar og er hún betri hjá þeim sem 

hafa oftar tilkynnt. Þekking leikskólastjóra og leikskólakennara á barna-

verndarmálum er takmörkuð, bæta þarf þá ímynd sem barnaverndarnefndir 

hafa og kynna þarf starfsemi þeirra meira út á við. 
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 Abstract 

 

The main goal of this research is to examine the experience preschool 

principals have of reporting to child protection services and to get a clearer 

picture of why there are few announcements from the preschools to child 

protection. The purpose is to obtain information on which measures are 

needed to increase the number of reports received from preschools and to 

shed light on which aspects of management preschool principals must take 

into consideration in decisionmaking in this field. To achieve the objective of 

the study, the following research questions were asked: 

 What experience do preschool principals have of announcements to 
the child protection services? 

 What do preschool principals and preschool teachers consider to be 
the cause of that there aren´t more announcements from preschool to 
child protection than there actually are? 

In addition to these two main research questions a few subquestions were 

asked. This was a qualitative study with a phenomenological approach. Eight 

principals were interviewed and two focus groups were put together, in each 

of them were five preschool teachers. In the theoretical section of the paper 

the changes, that have occurred in Icelandic society regarding to the children, 

are discussed and also the story of child protection in Iceland, the categories 

of child welfare, the process of child protection notifications, reportings from 

preschool teachers, research of reports to child protection from preschools 

and the role of the principal, including their responsibilities, experience, 

decision making and trust. 

The findings indicate that preschool principals have varied experience of 

child protection. Many of them find it difficult to evaluate whether there is a 

child protection’s case or not. The principals have varied feelings when they 

need to report to child welfare and those who are more informed feel better. 

Preschool teachers and principals have limited knowledge of child 

protection, the image that the society has of child welfare needs 

improvement and the role of it needs more promotion. 
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1 Inngangur 

 
 
En hvert er þá stórmálið stærsta? 
Að styðja og bjarga hinu smæsta. 
Manngullið nema, móta, skýra. 
Í manndómsátt hverri hönd að stýra. 
Að fá hverju auga framsýn bjarta. 
Að frjófga vorblóm hvers unglings hjarta? 
Já, það er stórmálið stærsta. 
Sé gull það ávaxtað, ekki grafið, 
er auðlegð vís, eins og djúpt er hafið. 
Sú þjóð, sem elst upp við andlegt frelsi, 
fær ytra sjálfstæði, brýtur helsi. 
Ef helgast dáðum hver hönd, hver andi, 
er heill og gæfa með þjóð og landi. 
Uppeldi er stórmálið stærsta. 
 
-Steingrímur Arason 
 

 

Þetta brot úr ljóði skáldsins og kennarans Steingríms Arasonar birtist í 

tímaritinu 19. júní (1921, bls. 81) í tilefni af Barnadeginum sem haldinn var í 

fyrsta sinn á Sumardaginn fyrsta árið 1921. Ljóðið er lýsandi fyrir sýn 

Steingríms á það sem skiptir mestu máli þegar á reynir. Mikilvægi þess að allir 

sameinist um að hlúa vel að uppvaxtarskilyrðum barna kemur fram í ljóðinu 

því það mótar hvernig þjóðfélagsþegnar þau verða síðar meir.  

Því miður búa ekki öll börn við gott atlæti því árlega berst mikill fjöldi 

tilkynninga til barnaverndarnefnda á Íslandi. Barnaverndarnefndir hafa 

samkvæmt 12. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 meðal annars það 

hlutverk að kanna uppeldisskilyrði barna og styðja við og meta aðbúnað 

þeirra og þarfir og eiga samkvæmt 10. grein laganna að vera starfandi í 

sveitarfélögum landsins. Þessum tilkynningum sem berast til 

barnaverndarnefnda hefur fjölgað á milli ára eins og tölur frá 

Barnaverndarstofu gefa til kynna (2001, e.d.-b, 2014b). Tilkynningarnar eru 

af ýmsum toga og koma víða að en hlutfall þeirra sem koma frá leikskólum er 
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innan við 2% af öllum tilkynningum sem berast samkvæmt upplýsingum frá 

Barnaverndarstofu (2002a, 2004, 2008, 2012, 2014b). Samt sem áður gefa 

upplýsingar frá Barnaverndarstofu (2014a) til kynna að meira en fjórðungur 

þeirra barna sem eru til meðferðar hjá barnaverndarnefndum eru á 

leikskólaaldri og því ljóst að tilkynningarnar vegna þessara barna berast að 

stórum hluta frá öðrum aðilum en starfsmönnum í leikskólum.  

Börn á leikskólaaldri dvelja flest hver stóran hluta dagsins í leikskólum 

(Hagstofa Íslands, 2014b) og því eru starfsmenn í leikskólum í góðri stöðu til 

að fylgjast vel með hvort hagsmunum barna í þeirra umsjá sé vel gætt. Auk 

þess eru starfsmenn í daglegum samskiptum við foreldra barnanna og gefst 

tækifæri til að fá góða innsýn í aðstæður barna og fjölskyldna þeirra. Í ljósi 

þess að fjöldi tilkynninga frá leikskólum er ekki meiri en raun ber vitni mun 

rannsókn þessi beinast að leikskólastjórum og reynslu þeirra af tilkynningum 

til barnaverndarnefnda.  

Hlutverk leikskólastjóra er víðfeðmt og dagleg verkefni þeirra er lúta að 

stjórnun eru af fjölbreyttum toga. Hér verður tekið mið að því hvaða 

stjórnunarþáttum leikskólastjórar þurfa að huga að þegar kemur að 

barnaverndarmálum. Einnig verða könnuð hvaða viðhorf og þekkingu 

leikskólakennarar hafa á barnaverndarmálum, hvernig leikskólastjórar miðla 

þekkingu á málaflokknum til starfsmanna sinna auk þess sem athugað verður 

hvernig samstarfi leikskóla við barnavernd er háttað.  

1.1 Val á viðfangsefni 

Í þau 16 ár sem ég hef starfað sem leikskólakennari, ýmist inni á deild sem 

deildarstjóri eða í núverandi starfi sem aðstoðarleikskólastjóri, hef ég verið 

svo lánsöm að fá að kynnast miklum fjölda barna og starfsmanna. Bæði 

börnin og starfsmennirnir hafa ólíkan bakgrunn og hefur það gert 

leikskólastarfið litríkt og fjölbreytt. Samskiptin við foreldra barnanna hafa 

nánast undantekningarlaust verið mjög ánægjuleg og litið er á góð samskipti 

við foreldra sem mikilvæga forsendu fyrir góðu skólastarfi. Því með samvinnu 

skóla og foreldra er stuðlað að því að börnunum líði vel og þau fái tækifæri 

til að þroskast í hvetjandi umhverfi. Samstarf heimilis og skóla hefur byggt á 

gagnkvæmu trausti sem talið hefur verið lykilatriði þegar kemur að því að sjá 

til þess að vellíðan barna í leikskóla sé sem mest.  

Því miður hef ég vitneskju úr starfi mínu um nokkur tilfelli þar sem ástæða 

hefur verið til að gruna að ekki hafi verið nægilega vel hugað að velferð barna 

heima fyrir. Mín upplifun af því ferli sem hefur farið af stað þegar grunur 

vaknar um slíkt hefur verið óöryggi um hvað best sé að gera í þeirri stöðu. 

Almennt séð lít ég svo á að við leikskólakennarar séum mjög lausnarmiðaðir 
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og alltaf tilbúnir að koma til móts við þarfir foreldra og barna þeirra og finnum 

lausnir ef einhverju er ábótavant. Þetta var okkur kennt í okkar námi og þessa 

hugsun höfum við oft til hliðsjónar. Við erum að mínu mati mjög bjartsýn 

starfstétt sem er tilbúin til að sjá alltaf það besta í öðru fólki, því þannig 

hugsunarhætti miðlum við til litlu nemendanna okkar. Því eigum við ef til vill 

erfitt með að ímynda okkur að foreldrarnir sem við erum í daglegum 

samskiptum við, séu ef til vill ekki allir að hugsa nógu vel um börnin sín. 

Mögulega óttumst við að góðu samstarfi við foreldra sé ógnað þegar tilkynnt 

er til barnaverndarnefndar og að við glötum því trausti sem hefur áunnist. 

Svo getur ef til vill verið að þekking okkar á barnaverndarmálum sé ekki 

nægilega mikil.   

Síðastliðið haust sat ég námskeið á Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

um barnavernd. Mér fannst sláandi að fá vitneskju um hversu fáar 

tilkynningar berast á ári hverju til barnaverndarnefnda frá leikskólum. 

Merkilegt samt að þetta kom mér á óvart, því ekki hef ég sjálf tekið þátt í að 

senda margar slíkar tilkynningar. Í ljósi þess í hversu góðri stöðu við sem 

vinnum í leikskólum erum til að greina það þegar velferð barna er ábótavant, 

tel ég nauðsynlegt að kanna hvað það er sem veldur því að ekki berist fleiri 

tilkynningar en raun ber vitni frá leikskólum. Þar sem leikskólastjórar taka 

ábyrgð á slíkum tilkynningum er því nærtækast að rýna í þá reynslu sem þeir 

hafa af slíkum málum og rannsaka hvernig stjórnunarlegi þátturinn stýrir því 

hvernig hugað er að þessum málaflokki innan leikskólanna.   

1.2 Markmið og tilgangur rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvaða reynslu leikskólastjórar hafa af 

tilkynningum til barnaverndar. Einnig að fá vitneskju um hvað veldur því að 

fáar tilkynningar berast til barnaverndar frá leikskólum. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að fá upplýsingar um til hvaða ráðstafanna þarf að grípa 

til að fjölga þeim tilkynningum sem berast frá leikskólum. Einnig að varpa 

skýrara ljósi á hvaða þættir stjórnunar leikskólastjóri þarf að hafa til 

grundvallar þegar kemur að ákvarðanatöku í þessum málaflokki. 

1.2.1 Rannsóknarspurningar 

Til að leitast við að ná markmiðum rannsóknarinnar eru eftirfarandi 

rannsóknarspurningar hafðar til hliðsjónar: 

1. Hver er reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til barnaverndar? 

a. Hvaða áhrif hafa reynsla og viðhorf leikskólastjóra á þá 

ákvörðun þeirra að tilkynna til barnaverndar? 
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b. Hvaða áhrif telja leikskólastjórar að tilkynningar til 

barnaverndar hafi á það traust sem er ríkjandi í leikskólum? 

c. Hvernig gengur leikskólastjórum að taka ákvörðun um 

hvernig best sé að bregðast við þegar grunur vaknar að um 

barnaverndarmál sé að ræða? 

2. Hvað telja leikskólastjórar og leikskólakennarar að valdi því að ekki 

berist fleiri tilkynningar frá leikskólum til barnaverndar en raun ber 

vitni? 

a. Hversu mikla þekkingu hafa starfsmenn í leikskólum á 

barnaverndarmálum? 

b. Hvernig er samstarfi á milli leikskóla og barnaverndar háttað? 

c. Hvaða áhrif hafa ólík lífssýn, viðhorf og reynsla þegar metið er 
hvort um barnaverndarmál er að ræða?  

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Í inngangskafla er vali á viðfangsefni lýst, sagt til um markmið og tilgang 

rannsóknarinnar og hvernig ritgerðin er byggð upp. Í kafla 2 er fræðilegt yfirlit 

ritgerðarinnar. Lýst er hvernig hugað hefur verið að velferð barna og 

réttindum þeirra í gegnum tíðina. Fjallað er um flokka barnaverndarmála og 

greint frá ferli þeirra tilkynninga sem berast til barnaverndarnefnda. Þá er 

fjallað um ábyrgð leikskólans þegar kemur að því að huga að velferð barna og 

vitnað í lög og reglugerðir sem segja til um tilkynningarskyldu starfsmanna. 

Skyggnst verður í rannsóknir sem gerðar hafa verið um tilkynningar til 

barnaverndar frá leikskólum og skoðað verður starfssvið leikskólastjóra, 

meðal annars með tilliti til starfslýsinga, laga um leikskóla og Aðalnámskrár 

leikskóla. Hugtökin ákvarðanataka, reynsla og traust verða skilgreind út frá 

því hvernig þau koma að tilkynningum leikskólastjóra til barnaverndar.  

Í þriðja kafla er aðferð rannsóknarinnar lýst og greint frá ýmsum þáttum 

sem huga þarf að í rannsókn sem þessari. Í fjórða kafla er greint frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Gerð er grein fyrir niðurstöðum viðtala sem 

tekin voru við átta leikskólastjóra. Auk þess verður gerð grein fyrir 

niðurstöðum úr rýnihópum. Samantekt á niðurstöðum eru í lok kaflans. Í 

fimmta kafla eru umræður. Þar eru niðurstöðurnar tengdar fræðilegri 

umfjöllun ritgerðarinnar. Í sjötta kafla eru lokaorðin, heimildaskráin kemur 

þar á eftir og að lokum eru þeir viðaukar sem fylgja rannsókninni.  
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2 Fræðilegt yfirlit 

Í þessum kafla er farið yfir þá fræðilegu þætti sem tengjast efni 

rannsóknarinnar. Fjallað verður um barnavernd í víðu samhengi og verður 

fyrst sjónum beint að þeim breytingum sem orðið hafa í samfélaginu 

varðandi velferð barna og viðhorfum til þeirra. Farið er yfir þróun 

barnaverndar á Íslandi og rýnt í reglur og sáttmála sem eru í gildi um réttindi 

barna og velferð þeirra. Þá er fjallað um flokka barnaverndarmála og 

tölulegar upplýsingar um tilkynningar til barnaverndarnefnda verða 

skoðaðar.  

Hlutverk leikskólans varðandi velferð barna verður skilgreint og gerð 

verður grein fyrir tilkynningarskyldu starfsmanna í leikskólum auk þess sem 

vitnað verður í rannsóknir sem hafa verið gerðar á tilkynningum frá 

leikskólum. Þá verður starfssviði leikskólastjóra gerð skil meðal annars með 

tilliti til starfslýsinga og vitnað í rannsóknir sem gerðar hafa verið á störfum 

þeirra og þeim hlutverkum sem þeim er ætlað að sinna. Hugtökin 

ákvarðanataka, reynsla og traust verða skoðuð nánar og þau tengd við þær 

aðstæður sem leikskólastjóri er í þegar upp vaknar grunur að um 

barnaverndarmál sé að ræða. Að lokum verður samantekt úr efni kaflans.  

2.1 Staða barna í íslensku samfélagi fyrr og nú 

Íslenskt samfélag hefur breyst gríðarlega hratt í gegnum tíðina og sá 

aðbúnaður sem börn búa við í dag er með gjörólíkum hætti og hann var hér 

áður fyrr. Þetta hafa margir bent á og greinir Símon Jón Jóhannsson (1990a) 

frá því að ungbarnadauði var mikill á Íslandi og um miðja 19. öld dóu að 

meðaltali rúmlega þriðjungur af hverjum þúsund fæddum börnum. 

Ungbarnadauðinn var rakinn til lélegrar umhirðu á börnum varðandi þætti 

eins og fæði, klæðnað, húsnæði, sjúkdómavarnir og hreinlæti.  

Garðar Gíslason (2008) bendir á að um miðja 19. öld voru um 40% 

þjóðarinnar vinnuhjú sem höfðu yfirleitt ekki tækifæri til að stofna fjölskyldu 

vegna fátæktar því skilyrðin fyrir hjúskap voru að hafa aðgang að bújörð. Fólk 

hafði tök á að leigja jarðir og vera þá leiguliðar sem bjuggu við mikla fátækt 

og börn þeirra voru ráðin snemma í vinnumennsku, allt niður í sjö ára gömul. 

Þá greinir Gísli Ágúst Gunnlaugsson (1982) frá því að þeim sem stóðu í skuld 

við sveitarsjóð eða höfðu fengið sveitarstyrk var bannað að ganga í 
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hjónaband nema með leyfi sveitarstjórnar og var gert að fara í vist þar sem 

sveitarstjórn ákvað hverju sinni.   

Þekking á þroska barna var takmörkuð eins og Sigurður J. Grétarsson og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir (1993) benda á og ekki var talið ráðlegt að sýna 

börnum hlýju eða tilfinningasemi því við það yrðu þau löt og óþekk (Símon 

Jón Jóhannsson, 1990a). Símon bendir einnig á að börn áttu sem fyrst að 

tileinka sér vinnubrögð hinna fullorðnu og sinna þeim störfum sem sinna 

þurfti. Ef börnin stóðust ekki þessar kröfur máttu þau eiga von á refsingu. 

Loftur Guttormsson (1983) segir að börn hafi þó almennt búið við nokkuð 

frjálsræði á yngri árum í náttúrulegu umhverfi, oft að sex til sjö ára aldurs og 

urðu því mikil skil í lífi þeirra þegar þeim var ætlað að hefja bóknám sitt. 

Framan af var skólaganga barna takmörkuð en fyrsti skólinn sem börnin 

upplifðu voru líklega kvöldvökurnar í baðstofunum þar sem þjóðsögur voru 

sagðar, vísur voru fluttar og guðsorðinu komið á framfæri (Símon Jón 

Jóhannsson, 1990b). En árið 1746 var sett fram ítarleg tilskipun um húsaga 

sem fjallaði um húsvitjanir presta sem voru frá upphafi meginþátturinn í 

lútherskri heimafræðslu. Foreldrar og húsbændur áttu reglulega að sækja 

kirkju með börnum sínum til að uppfræðast (Loftur Guttormsson, 2008a).  

Breytingar urðu á félagslegum háttum og þar af stöðu barna þegar 

iðnbyltingin stóð yfir á árunum 1890–1930. Þá fjölgaði íbúum hratt í þéttbýli 

meðal annars vegna aukinnar framleiðni með vélaafli í stað handafls og 

aukins hagvöxts (Loftur Guttormsson, 2008c). Skólaskylda komst á árið 1907 

en sú skylda hvíldi áfram á foreldrum að börn þeirra væru orðin vel læs og 

skrifandi þegar þau byrjuðu í skóla 10 ára gömul (Loftur Guttormsson, 

2008b). En iðnbyltingin leiddi af sér sífellt aukna atvinnuþátttöku bæði karla 

og kvenna og var því þörf á að huga betur að börnum og velferð þeirra.  

Valborg Sigurðardóttir (1998) greinir frá því að Barnavinafélagið 

Sumargjöf var stofnað árið 1924 og dagheimili á vegum félagsins tekið í 

notkun sama ár og var það fyrsta sinnar tegundar hér á landi. Dagheimilum 

Sumargjafar fjölgaði með aukinni eftirspurn eftir plássum fyrir börn og ljóst 

var að mikil þörf var á þess konar vistun. Valborg nefnir einnig að haustið 

1946 var borið upp á Alþingi frumvarp til laga um dagheimili í kaupstöðum 

landsins fyrir börn innan skólaskyldualdurs. Í frumvarpinu var fjallað um að 

ríki- og sveitarfélög ættu að styðja við uppeldi barna með því að reka slík 

dagheimili. Frumvarpinu var hins vegar hafnað og var það ekki fyrr en árið 

1973 sem sambærilegt frumvarp var samþykkt á Alþingi. Upp frá þeim lögum 

hófu sveitarfélögin sjálf rekstur á dagheimilum sem sífellt fleiri foreldrar 

nýttu sér.  
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Gerður var greinarmunur á tveimur flokkum dagvistarstofnana eins og Jón 

Torfi Jónasson lýsir (2008) og voru það dagheimili annars vegar og leikskólar 

hins vegar. Dagheimilin voru hugsuð sem félagslegt úrræði fyrir foreldra og 

dvöldu börnin þar allan daginn. Leikskólar voru hins vegar hugsaðir til eflingar 

á alhliða þroska barna og dvöldu börnin þar í nokkra tíma á dag. Jón Torfi 

Jónasson (2006) bendir á að þrátt fyrir að í upphafi voru þessar stofnanir 

hugsaðar sem félagslegt úrræði þá jókst smám saman krafan á uppeldislegt 

hlutverk þeirra.  

Arna H. Jónsdóttir lýsir í bókinni Spor í sögu stéttar (Andrés Ingi Jónsson 

og Oddný Helgadóttir, 2010) þeirri baráttu sem leikskólakennarar voru í á 9. 

áratug síðustu aldar til að efla faglega ímynd þessara stofnana. Þá toguðust á 

hin ólíku sjónarmið að dagvistarstofnanir væru uppeldisstofnanir annars 

vegar en geymslustaðir hins vegar. Með lögum um leikskóla nr. 48/1991 var 

heitið leikskóli tekið yfir þessar dagvistarstofnanir og með lögunum nr. 

78/1994 var leikskólinn viðurkenndur sem fyrsta skólastigið. Jóhanna 

Einarsdóttir (2007) greinir frá því að athyglin beinist nú sífellt meira að 

hagfræðilegu mikilvægi menntunar ungra barna. Því fyrr sem börn njóta 

góðrar menntunar, því meiri mannauður skapast í samfélaginu. 

Skóladagur barna hefur lengst smám saman eins og má sjá þegar lög um 

grunnskóla eru skoðuð (nr. 63/1974, nr. 49/1991, nr. 66/1995, nr. 91/2008) 

auk þess sem skólaárið er orðið lengra. Vinnudagur kvenna hefur lengst en 

vinnudagur karla er styttri þó hann sé enn töluvert lengri en sem samsvarar 

40 klukkustunda vinnuviku að meðaltali (Hagstofa Íslands, 2014a). Viðvera 

barna í leikskólum hefur einnig aukist. Árið 1998 voru 43% leikskólabarna í 

leikskólum í fjórar til fimm klukkustundir á dag en árið 2013 voru 2,3% þeirra 

með þá viðverulengd. Þá voru 40% leikskólabarna í átta til níu klukkustundir 

í leikskólum daglega árið 1998 en tæplega 85% þeirra árið 2013 (Hagstofa 

Íslands, 2014b). Auk þess hafa fjárhagsvandræði á heimilum með börnum 

aukist og mest þar sem eru fleiri en eitt barn í heimili (Hagstofa Íslands, 2012).   

Á þessari yfirferð um breytta samfélagsgerð er ljóst að þær kröfur sem 

gerðar eru til barna og foreldra þeirra varðandi menntun og aðbúnað hafa 

breyst mikið. Samhliða því hefur íslenska samfélagið orðið fjölbreyttara og 

sífellt fleiri erlendir ríkisborgarar eru búsettir á Íslandi (Hagstofa Íslands, 

2013a). Þá er fjöldi einstæðra foreldrar sífellt meiri (Hagstofa Íslands, 2013b). 

Þó miklar breytingar hafa orðið á stöðu barna í samfélaginu þá er ljóst að 

félagslegur bakgrunnur barna er fjölbreyttur og þau búa við mismunandi 

aðstæður. Þessum mismunandi aðstæðum verður lýst hér á eftir og fjallað 

um barnavernd og þróun hennar hér á landi.   
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2.2 Barnavernd á Íslandi  

Barnavernd hefur líklega verið til staðar hér á landi í einhverri mynd allt frá 

landnámi og verður hér rakið hvernig hún hefur þróast. Í Grágás (1992) sem 

er lagasafn Íslendinga frá þjóðveldisöld var mikil áhersla lögð á erfðaréttinn 

sem tryggði börnum réttindi til að erfa foreldra sína. Sonur átti að taka arf af 

foreldrum sínum og ef hann var ekki til staðar eða talinn óhæfur erfingi kom 

það í hlut dóttur að erfa. Sonur taldist til dæmis óhæfur sem erfingi ef hann 

gat ekki setið hest á réttan hátt og var það talin ágætis viðmiðun á hæfni 

drengja. Einnig var sérstakur ómagabálkur viðamikill í lagasafninu og ljóst er 

að hugað var að því hvernig sjá ætti um þau börn sem höfðu engan sér til 

framfærslu. Jónsbók tók gildi árið 1280 og í henni var löggjöf um 

fátækraframfærslu að finna. Tíundarlögin voru í gildi líklega frá því fyrir kristni 

og greidd var svokölluð þurfamannatíund allt fram yfir aldamótin 1900 (Gísli 

Ágúst Gunnlaugsson, 1982). Útburður barna virðist þó hafa átt sér stað allt 

frá landnámi eins og greint er frá í Íslendingasögum (Jónína Einarsdóttir, 

Sesselja Th. Ólafsdóttir og Geir Gunnlaugsson, 2004).  

Svo virðist sem takmarkaður áhugi hafi verið fyrir því hvernig foreldrar 

kæmu fram við börn sín og meiri áhersla lögð á hvernig ætti að refsa þeim. Í 

norskum lögum frá árinu 1687 var börnum refsað með þrælkunarvinnu og 

arfmissi ef þau vönduðu ekki orð sín við foreldra sína og þau áttu 

dauðarefsingu á hættu ef þau réðust á foreldra sína. Hins vegar var því tekið 

létt ef foreldrar misþyrmdu börnum sínum (Guðrún Erlendsdóttir, 1976). 

Loftur Guttormsson (1983) bendir á að í tilskipuninni um húsaga frá árinu 

1746 kom fram að foreldrar máttu straffa börn með alvarlegum orðum ef þau 

hlýddu ekki fyrirmælum eða hegðuðu sér ósæmilega. Ef brot barnanna var 

alvarlegra mátti hýða þau með hendi eða vendi. Þó mátti ekki beita börnin 

ofbeldi af tilefnislausu og minnst var á mikilvægi þess að foreldrar væru 

börnum sínum góðar fyrirmyndir. Því var haldið fram að með því að hirta 

börnin væri þeim sýnd ástúð. Guðrún Erlendsdóttir (1976) bendir á að þannig 

gátu foreldrar réttlætt líkamlegt ofbeldi á börnunum því þannig sýndu þau 

væntumþykju. Það þótti þó mikilvægt að vernda sérstaklega ófædd börn eins 

og fram kemur í fyrstu grein tilskipunarinnar um húsagann (Hildur Biering, 

2006).  

Með fátækralögunum árið 1834 var hlúð að þeim sem minnst áttu og árið 

1907 var reglugerðin endurgerð (Ása Fanney Þorgeirsdóttir, Jóna 

Eggertsdóttir og Rannveig Gunnarsdóttir, e.d.). Gísli Ágúst Gunnlaugsson 

(1982) greinir frá því að þetta var fyrsta heildarlöggjöf um fátækramálefni frá 

gildistöku Jónsbókar og tilgreint var hvar börn, bæði skilgetin og óskilgetin 

gátu fengið þann styrk sem þau áttu rétt á. Það fór minnkandi í byrjun 20. 
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aldar að beita börn líkamlegum refsingum (Símon Jón Jóhannsson, 1990a) en 

íslenska löggjöfin snérist þó enn um hvernig mætti refsa börnum og voru 

ríkjandi lög um hegningu barna og unglinga nr. 39/1907 (Þingskjal nr. 63. 

Frumvarp til laga).  

Árið 1932 urðu mikil tímamót á sviði barnaverndar hér á landi þegar fyrstu 

lög um barnavernd nr. 43/1932 voru sett. Viðhorf til barna höfðu breyst mikið 

árin á undan með breyttri samfélagsgerð sem áður hefur verið lýst. Með 

lögunum var Barnaverndarráð Íslands stofnað (Jónína Einarsdóttir, 2012) en 

hlutverk þess var að hafa yfirumsjón með starfi barnaverndarnefnda sem 

ætti að stofna í sveitarfélögunum á Íslandi. Starfssvið barnaverndarráðs var 

að mati Símons Jóh. Ágústssonar (1958) fjórþætt; að hafa umsjón með öllum 

barnaheimilum og uppeldisstofnunum á landinu, hafa yfirumsjón með 

störfum allra barnaverndarnefnda, taka til meðferðar og úrlausna ýmis mál 

sem skotið væri til þeirra og að styðja við mál sem vörðuðu hagsmuni barna. 

Þrátt fyrir tilkomu barnaverndarlaga er umdeilanlegt hvernig hugað var að 

hagsmunum barna á þeim tíma. Jónas Guðmundsson greinir frá því (1942) að 

í 42. grein framfærslulaga frá 1940 kom fram að framfærslustjórn gat komið 

börnum fyrir á góðum heimilum eins og það var orðað ef foreldrar huguðu 

ekki vel að þeim. Í 41. grein sömu laga kom fram að ef foreldrar þurftu að fá 

framfærslustyrk mátti hreppsnefnd eða framfærslunefnd koma eins mörgum 

börnum og þeir töldu þörf á fyrir á góðum heimilum. Þó vissulega var þarna 

stuðlað að því að börn lifðu við viðunandi aðstæður var ekki mikil áhersla lögð 

á að styðja foreldra í foreldrahlutverkinu og gefa börnunum tækifæri til að 

alast upp hjá þeim.    

Barnaverndarlögin voru endurskoðuð nokkrum sinnum næstu áratugi (nr. 

29/1947, nr. 53/1966, nr. 58/1992). Yfirstjórn barnaverndarmála fluttist frá 

Menntamálaráðuneytinu til Félagsmálaráðuneytisins með lögunum árið 

1992 og var þá gerð úttekt á heildarskipan barnaverndarmála. Fjölskyldu-

vernd var efld og sérstök stjórnsýslustofnun stofnuð sem átti að halda utan 

um stjórn barnaverndarmála. Stofnunin fékk heitið Barnaverndarstofa 

(Barnaverndarstofa, 2000b). Frá árinu 2002 hafa núverandi Barnaverndarlög 

verið í gildi, nr. 80/2002. Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna tók gildi hér á 

landi árið 1992. Með sáttmálanum voru grundvallarmannréttindi og virðing 

fyrir öllu fólki betur tryggð og því lýst yfir að börnum bæri að fá sérstaka vernd 

og aðstoð.  

Barnaverndarstofa vinnur í dag að því að samhæfa og efla 

barnaverndarstarf í landinu og heyrir undir Velferðarráðuneytið. Stofan veitir 

ráðuneytinu ráðgjöf um stefnumótun í málaflokknum. Hlutverk Barna-

verndarstofu er að leiðbeina um hvernig túlka beri barnaverndarlög og sér 
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um fræðslu og ráðgjöf fyrir barnaverndarnefndir. Barnaverndarstofa hefur 

eftirlit með störfum barnaverndarnefnda, annast leyfisveitingar til 

fósturforeldra og aðstoðar í fósturmálum. Þá fer Barnaverndarstofa með 

yfirstjórn þeirra heimila og stofnana sem ríkinu ber að sjá til að séu tiltæk og 

hefur yfirumsjón með vistun barna á þessum heimilum og stofnunum 

(Barnaverndarstofa, e.d.-a).  

Í 10. grein barnaverndarlaga (nr. 80/2002) kemur fram að starfandi skulu 

vera barnaverndarnefndir í sveitarfélögum landsins. Í sveitarfélögum sem 

telja færri en 1500 íbúa skal vera samvinna við önnur sveitarfélög. Hlutverk 

barnaverndarnefnda er samkvæmt 12. grein sömu laga meðal annars að 

kanna uppeldisskilyrði barna og aðbúnað þeirra og meta þarfir þeirra sem 

búa við óviðunandi aðstæður, sæta illri meðferð eða eiga í alvarlegum 

félagslegum erfiðleikum. Í barnaverndarlögunum kemur fram að börn eiga 

rétt á vernd og umönnun og þau skulu njóta réttinda í samræmi við aldur sinn 

og þroska. Þá eiga allir sem koma að uppeldi og umönnun barna að sýna þeim 

virðingu og umhyggju.  

Sú þróun sem hefur verið á sviði barnaverndar á Íslandi hefur hér verið 

rakin og ljóst er að gríðarlega mikið hefur áunnist þegar kemur að réttindum 

barna og verndun þeirra. Að sama skapi hefur hlutverk barna í samfélaginu 

tekið miklum breytingum samhliða gjörbreyttum viðhorfum til þeirra. En 

hvenær er um að ræða barnaverndarmál? Hér á eftir verður fjallað um flokka 

barnaverndarmála og hvernig hugtakið barnavernd er skilgreint.   

2.3 Flokkar barnaverndarmála 

Skilgreiningar á hugtakinu barnavernd eru mismunandi eftir löndum eins og 

Guðrún Kristinsdóttir bendir á (2004). Því getur verið misjafnt hvernig mál 

flokkast eftir því hvaða viðmið eru notuð. Í rannsókn Freydísar J. 

Freysteinsdóttur (2006) var kannað hvernig barnaverndarstarfsmenn á 

Íslandi skilgreindu hugtakið barnavernd og hversu mikið samræmi var á 

meðal þeirra. Í ljós kom talsvert ósamræmi á meðal starfsmanna 

barnaverndar varðandi hvernig þeir skilgreindu hugtakið barnavernd og var 

marktækur munur eftir búsetu þeirra.  

Anni G. Haugen (2004) komst að svipaðri niðurstöðu í norrænni 

samanburðarrannsókn en þar kom fram að barnaverndarstarfsmenn virtust 

almennt vera meðvitaðir um að um barnaverndarmál væri að ræða þegar 

barn var beitt líkamlegu eða andlegu ofbeldi eða þegar það var í hættu, ýmist 

vegna eigin hegðunar eða forsjáraðila. Hins vegar var mikið ósamræmi í því 

hvort starfsmenn mátu mál sem barnaverndarmál eða ekki eftir því hvort þeir 

lögðu mat sitt á málið skriflega eða í umræðum. Í skriflegu svörunum voru 



 23   

starfsmennirnir yfirleitt vissir í sinni sök að um barnaverndarmál væri að 

ræða en í umræðum komu fram miklu meiri vangaveltur um hvort svo væri. 

Þar sem þetta ósamræmi kom í ljós á meðal starfsmanna barnaverndar 

má gera ráð fyrir því að aðrir þjóðfélagsþegnar hafi einnig mismunandi 

skilgreiningar á hvað flokkist sem barnaverndarmál og gildir þá einu hvort um 

er að ræða fagaðila eða aðra. Barnaverndarstofa notast nú við skilgreiningar- 

og flokkunarkerfið SOF þegar barnaverndarmál eru skilgreind. Kerfið byggir 

meðal annars á bandarískri fyrirmynd sem Freydís J. Freysteinsdóttir (2012) 

sá um að útfæra hér á landi fyrir Barnaverndarstofu. Barnaverndarmálum er 

skipt eftir því kerfi í tvo meginflokka þar sem börnin eru annars vegar 

þolendur og hins vegar þar sem börn sýna áhættuhegðun. Í þeim hluta þar 

sem börnin eru þolendur er málum skipt í eftirfarandi undirflokka; vanræksla, 

ofbeldi og lífi ófædds barns stefnt í hættu. Hér á eftir verða flokkar barna-

verndarmála skilgreindir nánar.   

2.3.1 Vanræksla 

Vanræksla á barni er skilgreind samkvæmt SOF flokkunarkerfinu sem skortur 

á nauðsynlegri athöfn sem er skaðandi eða líkleg til að leiða til skaða á þroska 

barns (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). Það getur verið erfiðleikum bundið 

að koma auga á hvort um vanrækslu sé að ræða. Guðrún Kristinsdóttir, 

Margrét Ólafsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir (2014) segja að erfitt getur 

verið að skilgreina vanrækslu þar sem hún nær til mjög margra þátta. 

Aðstæður fjölskyldna eru misjafnar eins og þær benda á og því erfitt að meta 

hvort um vanrækslu sé að ræða þegar grunnþörfum barna er ekki sinnt, því 

til dæmis fjárhagur og húsnæðiskostur getur haft þar áhrif. En notast er við 

almenn viðmið út frá lögum og reglugerðum. Þá segja Ólöf Ásta Farestveit og 

Þorbjörg Sveinsdóttir (2013) að meta þurfi hvort dæmin séu einstök eða 

endurtekin. Miller-Perrin og Perrin (2007) segja að erfitt getur verið að greina 

á milli uppeldisaðferða og vanrækslu og því sé mikilvægt að skoða alltaf 

aðstæður og meta út frá þeim hvort vanræksla eigi í hlut.  

Samkvæmt upplýsingum frá Barnaverndarstofu (2001, e.d.-b, 2014b) voru 

árið 1999 rúmlega helmingur af öllum tilkynningum sem bárust til 

barnaverndarnefnda vegna gruns um vanrækslu. Árið 2005 voru þær 

tilkynningar í 30% tilvika og árið 2013 í 36% tilvika af öllum tilkynningum 

ársins. Guðrún Kristinsdóttir segir (2011) að vanræksla geti haft alvarleg áhrif 

á andlegan og líkamlegan þroska barna en þau ná sér fljótt líkamlega ef 

aðbúnaður þeirra batnar en andlegur skaði getur fylgt þeim út lífið. Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir (2013) skipta afleiðingum vanrækslu í 

innhverf vandamál sem geta verið þunglyndi og kvíði og úthverf vandamál 
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sem geta verið hegðunarvandamál. Vanrækslu er skipt í fjóra flokka 

samkvæmt SOF kerfinu (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012) og eru þeir líkamleg 

vanræksla, vanræksla varðandi umsjón og eftirlit, vanræksla varðandi nám 

og tilfinningaleg/sálræn vanræksla.   

2.3.1.1 Líkamleg vanræksla 

Samkvæmt SOF flokkunarkerfinu er um líkamlega vanrækslu að ræða þegar 

foreldrar sinna ekki grunnþörfum barna sinna. Barn sem fær ekki fæði við 

hæfi, ónógan mat eða óhollan miðað við aldur er líkamlega vanrækt og sama 

gildir ef klæðnaður þess er ófullnægjandi. Ef barn þyngist ekki og lengist 

miðað við önnur börn er talað um döfnunarfeil (e. failure to thrive). Þetta á 

oftast við um börn undir eins árs aldri og er hreyfiþroski þeirra barna langt 

undir meðaltali. Um líffræðilega orsök getur verið að ræða í 10% tilfella en í 

öðrum tilfellum er alvarleg truflun á tengslum á milli foreldra og barns sem 

kemur fram með þessum hætti. Staðfesting um vanrækslu af þessu tagi þarf 

alltaf að koma frá lækni (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). Jolley (2003) segir 

að erfitt sé fyrir lækna að meta hvort um vanrækslu sem þessa sé að ræða og 

taka þurfi tillit til fjölmargra þátta, meðal annars hvernig fjölskyldutengslum 

er háttað.  

Ef ekki er hugað nægilega að hreinlæti barna varðandi heilsu þeirra og 

velferð eru þau líkamlega vanrækt. Einnig er talað um líkamlega vanrækslu 

þegar börn búa við ófullnægjandi húsnæðisskilyrði sem getur verið 

óíbúðarhæft húsnæði, mikið óhreinlæti eða ekkert húsnæði eða athvarf. Ef 

foreldrar sinna ekki þörf barna sinna fyrir heilbrigðisþjónustu í tilvikum eins 

og þegar þeir fylgja ekki ákveðnum tegundum meðferða sem sérfræðingar 

hafa mælt með og ástand barnanna versnar vegna þess er einnig um að ræða 

líkamlega vanrækslu (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012).  

2.3.1.2 Vanræksla varðandi umsjón og eftirlit  

Þessi tegund vanrækslu á sér stað þegar foreldrar veita ekki börnum sínum 

þá umsjón og eftirlit sem nauðsynlegt er og öryggi og velferð þeirra er því í 

hættu (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). Foreldrar geta verið til staðar en 

skynja ekki mögulegar hættur sem geta leynst. Einnig er vanræksla af þessu 

tagi þegar barn er skilið eitt eftir án þess að hafa til þess þroska og aldur. Ef 

barn er skilið eftir óeðlilega lengi og oft hjá öðrum einstaklingi flokkast það 

undir vanrækslu og á það einnig við ef þau eru skilin eftir hjá óhæfum 

einstaklingi.  

Vanræksla í þessum flokki á sér stað ef foreldri lýsir því yfir að vilja yfirgefa 

barnið sitt, lætur verða að því eða reynir að svipta sig lífi. Einnig ef barn 

verður forsjárlaust vegna fráfalls eða sjálfræðissviptingar foreldris, foreldri 
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hverfur, er handtekið eða getur ekki sinnt umönnun barns síns af öðrum 

ástæðum. Barn er vanrækt varðandi umsjón og eftirlit þegar það er ekki 

verndað og er í hættu statt vegna annarlegs ástands foreldis vegna mikillar 

áfengis- og vímuefnaneyslu eða þegar foreldri keyrir með barnið í bíl í slíku 

ástandi og sama gildir ef barni er leyft eða það hvatt til að taka þátt í ólöglegu 

eða ósiðlegu athæfi (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). 

2.3.1.3 Vanræksla varðandi nám 

Ef foreldrar sinna ekki skólagöngu eða námi barna sinna eða sjá til þess að 

þau sinni þeim skyldum sínum er um að ræða þessa tegund vanrækslu. Einnig 

ef barnið mætir illa í skólann án þess að foreldrar skipti sér af því og ef 

foreldrar sinna því ekki þegar skóli vísar barni í greiningu vegna gruns um 

námsörðugleika eða þörf á sértækri þjónustu. Þá flokkast það einnig sem 

vanræksla varðandi nám ef börn skorta ítrekað nauðsynleg áhöld til 

skólastarfs, s.s. bækur, leikfimisföt og sundföt (Freydís J. Freysteinsdóttir, 

2012). Þessi skilgreining á vanrækslu varðandi nám miðar fyrst og fremst að 

grunnskólastigi. Önnur viðmið þyrfti að hafa varðandi leikskólastigið í þessum 

flokki þar sem um aðra þætti er að ræða sem varða nám þar. Þar sem ekki er 

skólaskylda á leikskólastigi eiga kennarar í leikskólum erfitt með að gera þá 

kröfu á foreldra að mæta með börnin á tilsettum tíma til að geta tekið þátt í 

skólastarfinu og ekki er gerð krafa um heimanám svo dæmi séu tekin. Þessar 

ólíku kröfur sem gerðar eru til foreldra út frá því á hvaða skólastigi börnin 

þeirra eru gætu ef til vill gefið mynd af því af hverju svo mikill munur er á 

fjölda þeirra tilkynninga sem berast frá grunnskólum annars vegar og 

leikskólum hins vegar.  

2.3.1.4 Tilfinningaleg/sálræn vanræksla 

Um tilfinningalega eða sálræna vanrækslu er að ræða þegar foreldrar 

vanrækja tilfinningalegar þarfir barna með því að bregðast seint og illa við 

þeim þegar þau þurfa á umönnun eða stuðningi að halda. Þá er greinilegur 

skortur á eðlilegri tengslamyndun á milli foreldra og barna. Ef foreldrar örva 

ekki hugrænan þroska barna nægilega og sniðganga þau tækifæri sem gefast 

til að kenna börnum, flokkast það sem vanræksla á þessu sviði. Einnig ef 

foreldrar örva ekki félagslegan þroska barna og stuðla að félagslegri 

einangrun fjölskyldunnar eða trufla ítrekaðar tilraunir barna til að vingast við 

jafnaldra sína. Ef foreldrar setja ekki börnum sínum eðlileg mörk og beita 

þeim ekki aga getur það leitt til mikilla hegðunarörðugleika og ollið 

erfiðleikum í skóla og í félagslegum aðstæðum (Freydís J. Freysteinsdóttir, 

2012). 
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2.3.2 Ofbeldi 

Ofbeldi gagnvart barni er skilgreint samkvæmt SOF flokkunarkerfinu (Freydís 

J. Freysteinsdóttir, 2012) sem athöfn af hálfu foreldris, forsjáraðila eða 

annars aðila sem leiðir til eða leiðir líklega til skaða á þroska barns. Í rannsókn 

sem Guðrún Kristinsdóttir og Ingibjörg H. Harðardóttir gerðu á íslenskum 

grunnskólabörnum (2008) kom í ljós að 70% barna og 94% unglinga þekkja 

hugtakið heimilisofbeldi og hafa flest þeirra heyrt um ofbeldið í skóla eða í 

sjónvarpi. Fjórðungur barna sögðust þekkja einhvern sem hefði orðið fyrir 

ofbeldi á heimili.    

Kwast og Laws (2007) benda á í skýrslu Sameinuðu þjóðanna um ofbeldi 

gegn börnum að slíkt ofbeldi þekkist alls staðar í heiminum, burtséð frá þeirri 

menningu sem er ríkjandi, bakgrunni barna og fjölskyldna þeirra, 

menntunarstigi og fjárhagi. Ofbeldi á sér stað þrátt fyrir skýr lög um réttindi 

barna og þörf þeirra fyrir því að vera vernduð gegn ofbeldi. Í mörgum löndum 

er litið fram hjá ofbeldi gegn börnum og það látið viðgangast meðal annars 

vegna þess að börnum er refsað með ofbeldi. Mikilvægt er að þekkja inn á 

einkenni ofbeldis og segja Guðrún Kristinsdóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir og 

Margrét Ólafsdóttir (2014) að fræðsla um ofbeldi á heimilum eigi að beinast 

bæði að starfsfólki og nemendum skóla og efla þurfi þekkingu á einkennum 

ofbeldis.  

Í skýrslu UNICEF (2014) er ofbeldi skilgreint á þann veg að það á sér stað 

þegar einhverjir nýta sér krafta sína eða stöðu til að meiða einhvern annan af 

ásettu ráði en ekki af slysni. Ofbeldi felur einnig í sér samkvæmt þeirri 

skilgreiningu hótanir um ofbeldi og athafnir sem geta valdið skaða jafnt og 

athafnir sem valda raunverulegum skaða. Skaðinn getur bæði verið andlegur 

og líkamlegur auk þess sem um ofbeldi er einnig að ræða þegar fólk skaðar 

sig sjálft eða bindur enda á eigið líf. Samkvæmt SOF flokkunarkerfinu (Freydís 

J. Freysteinsdóttir, 2012) er ofbeldi skipt í þrjá flokka; foreldri beitir barn 

tilfinningalegu ofbeldi, foreldri beitir barn líkamlegu ofbeldi og foreldri beitir 

barn kynferðislegu ofbeldi. Þessum flokkum verða gerð betri skil hér á eftir.   

2.3.2.1 Foreldri beitir barn tilfinningalegu ofbeldi 

Um tilfinningalegt ofbeldi er að ræða þegar foreldrar gera lítið úr börnum 

sínum með ýmsum hætti, til dæmis með því að setja sífellt út á eiginleika 

þeirra eða athafnir. Ef foreldrar neita börnum sínum um mat, svefn eða aðrar 

nauðsynjar í refsingarskyni er það einnig tilfinningalegt ofbeldi. Foreldrar 

beita börn sín ofbeldi í þessum flokki þegar þau gera of miklar kröfur til þeirra 

miðað við aldur og ætlast til að barn geti til dæmis klætt sig hjálparlaust áður 

en það getur talist eðlilegt. Það á einnig við þegar gert er ráð fyrir að börn 
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hafi sömu langanir og þarfir og fullorðnir og þegar þau verða vitni að ofbeldi 

í fjölskyldunni (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012).  

Guðrún Kristinsdóttir (2011) segir að um andlegt ofbeldi sé að ræða ef 

barn er meðhöndlað þannig að það bíður andlega hnekki eða sjálfsmynd þess 

verður neikvæð. Ýmist getur verið átt við stöðugar ógnanir, hótanir og annað 

slíkt og hins vegar afskiptaleysi eða skort á öryggi, umönnun og ást. Þarna er 

átt við viðvarandi skaða. Erfiðara getur verið að koma auga á einkenni 

tilfinningalegs ofbeldis ólíkt líkamlega ofbeldinu en skaðinn er oft gríðarlega 

mikill. Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir (2013) segja að 

sjálfsmynd barna mótast oft út frá þeim orðum sem sá sem beitir þau andlegu 

ofbeldi hefur notað á þau. Ef markvisst eru sögð niðrandi orð við barn fer það 

smám saman að trúa því sem sagt er. Einkennin geta verið að börnin séu 

viljalaus, hafi litlar skoðanir á hlutunum og eru hlédræg. Þau hafa litla trú á 

eigin getu og tjá sig takmarkað við aðra.  

2.3.2.2 Foreldri beitir barn líkamlegu ofbeldi 

Líkamlegt ofbeldi er skilgreint í SOF flokkunarkerfinu þannig að barn er meitt 

viljandi á einhvern hátt eða ofbeldi er beitt á óbeinan hátt (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2012). Um getur verið að ræða að foreldrar beiti börn sín 

ofbeldi viljandi með ýmsu móti, eins og að slá þau með flötum lófa, kýla með 

hnefa, sparka, henda hlutum í, brenna, binda eða hrista. Áverkarnir geta 

verið af ýmsum toga eins og skrámur, marblettir, blöðrur, roði, ör, upphleypt 

svæði á húð og roði. Ekki eru allir áverkar sjáanlegir og um getur til dæmis 

verið að ræða heilaskemmdir, skemmdir á líffærum, augnáverkar, 

vísbendingar um tilraun til kæfingar, sprungur á beinum og rifin hljóðhimna.  

Foreldrar geta einnig beitt börn sín óbeinu ofbeldi með því að byrla þeim 

eitur, gefa þeim hættuleg lyf án samráðs við lækni og gefa þeim skemmdan 

mat eða annað að borða sem getur skaðað börnin. Ef foreldrar gera börn sín 

að einkennisberum og fara á milli lækna og fá fyrir þau lyf eða læknisaðgerðir 

án þess að raunveruleg veikindi eru til staðar eru einnig merki um líkamlegt 

ofbeldi.    

Upplýsingar frá Barnaverndarstofu (2001, e.d.-b, 2014b) gefa til kynna að 

tilkynningar sem bárust til barnaverndarnefnda vegna líkamlegs ofbeldis 

hefur fjölgað. Árið 1999 voru þær 1,6% af öllum tilkynningum sem bárust, 

5,7% árið 2005 og 6,3% árið 2013. Í skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu 

þjóðanna um ofbeldi gegn börnum (UNICEF, 2014), sem nær til 190 landa, 

kom fram að sex af hverjum tíu börnum á aldrinum tveggja til fjórtán ára 

þurfa að þola líkamlegar refsingar af hendi foreldra sinna, forráðamanna eða 

í skóla.  
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Í sömu skýrslu (UNICEF, 2014) er einnig minnst á hvaða áhrif ofbeldi hefur 

á börn og koma þau stundum strax í ljós en í öðrum tilfellum jafnvel löngu 

síðar. Um getur verið að ræða breytingar á þroska heilans, marblettir og 

skrámur, erfiðleikar í samskiptum við aðra, námsörðugleika, erfiðleikar með 

að tjá tilfinningar sínar, kvíði, þunglyndi, árásargirni og löngun til að binda 

enda á eigið líf. Auk þess geta einkennin verið aukin áhættuhegðun eins og 

neysla á áfengi og vímuefnum. Guðrún Kristinsdóttir (2011) segir að oft vakni 

upp grunur um líkamlegt ofbeldi gegn börnum vegna ósamræmis sem verði 

á milli staðsetningar skaðans og slyssins sem lýst er. Þá segja Ólöf Ásta 

Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir (2013) að algengast er að beita líkamlegu 

ofbeldi á heimilum sínum. Það sé leið gerandans til að hafa stjórn á þeim sem 

ofbeldið beinist gegn.  

2.3.2.3 Foreldri beitir barn kynferðislegu ofbeldi 

Barn er beitt kynferðislegu ofbeldi ef foreldri fær barn til að sinna 

kynferðislegum þörfum sínum eða annarra eða ef foreldri misbýður barni 

með kynferðislegum athugasemdum eða athöfnum samkvæmt SOF 

flokkunarkerfinu (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012). Tilkynnt var til 

barnaverndarnefnda um kynferðislegt ofbeldi í 7,6% tilvika árið 1999, 5,9% 

árið 2005 og 6,7% árið 2013 samkvæmt upplýsingum frá Barnaverndarstofu 

(2001, e.d.-b, 2014b). Í skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna (UNICEF, 

2014) kemur fram að meira en ein af hverjum tíu stúlkum í heiminum hefur 

orðið fyrir kynferðisofbeldi. Einkenni kynferðislegs ofbeldis geta verið að mati 

Ólafar Ástu Farestveit og Þorbjargar Sveinsdóttur (2013) í formi andlegra eða 

líkamlegra einkenna eins og höfuðverkja og magaverkja án þess að skýring 

finnist á því auk þess sem barn getur sýnt sjálft kynferðislega hegðun. Guðrún 

Kristinsdóttir (2011) segir að börn geti sýnt merki um að þau séu beitt 

kynferðislegu ofbeldi á ýmsan máta. Þau yngri koma jafnvel upp um það í 

gegnum leik og teikningar en þau eldri trúa ef til vill vini sínum fyrir 

leyndarmálinu. Guðrún segir enn fremur að kynferðislegt ofbeldi geti 

einskorðast við eitt tilfelli en algengara sé að það sé endurtekið og standi 

jafnvel yfir í mörg ár.  

Miller-Perrin og Perrin (2007) skipta afleiðingum kynferðisofbeldis í 

skammtímaafleiðingar sem koma fram innan tveggja ára frá því að ofbeldi 

átti sér stað og langtímaafleiðingar sem geta varað fram á fullorðinsár. Ólöf 

Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir (2013) segja að þessar 

langtímaafleiðingar geti verið þunglyndi, kvíði, lágt sjálfsmat og sektarkennd. 

Samkvæmt rannsókn Sigrúnar Sigurðardóttur og Sigríðar Halldórsdóttur 

(2009) upplifðu íslenskar konur sem voru misnotaðar kynferðislega í bernsku 
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sálræn áföll. Þær áttu við þunglyndi að stríða og í erfiðleikum með að mynda 

náin tengsl.  

Í rannsókn Guðrúnar Jónsdóttur (1994) kom í ljós að konur sem höfðu 

verið beittar kynferðislegu ofbeldi sem börn, nánar tiltekið sifjaspelli, fundu 

enn fyrir mikilli reiði, sekt og jafnvel hatri í garð gerandans. Þær reyndu sem 

börn að komast út úr þessum aðstæðum en vissu ekki hvert þær ættu að 

leita. Þess í stað reyndu þær að finna einhverja skýringu á aðstæðunum, 

jafnvel hjá sér sjálfum því í huga barna hafa fullorðnir alltaf rétt fyrir sér og 

því geta þeir ekki átt sök að máli. Ólöf Ásta Farestveit og Þorbjörg Sveinsdóttir 

benda á (2013) að kynferðislegt ofbeldi miðar að því að lítillækka, auðmýkja 

og hundsa tilfinningar þess sem verður fyrir því. Gerandinn þekkir barnið í 

flestum tilfellum og er sá sem hefur stjórn á aðstæðum og ýmist kúgar barnið, 

hótar því eða lofar því ýmsu til að tryggja þagmælsku þess.  

2.3.3 Heilsa eða líf ófædds barns er í hættu  

Undir þennan flokk barnaverndarmála eru þau málefni sem snúa að því þegar 

foreldrar setja ófætt barn sitt í hættu með athæfi sínu. Athæfið getur verið 

af ýmsum toga eins og þegar verðandi móðir neytir áfengis eða annarra 

vímuefna á meðgöngu. Börn geta við fæðingu borið einkenni vegna 

neyslunnar. Ófætt barn er einnig í hættu ef móðir er beitt ofbeldi því heilsu 

og þroska þeirra er hætta búin. Ef móðir sinnir ekki eftirliti á meðgöngu og 

nærist ekki eðlilega er einnig um vanrækslu af þessu tagi að ræða (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2012).   

2.3.4  Áhættuhegðun barna 

Áhættuhegðun barna er skilgreind sem sú athöfn eða skortur á athöfn sem 

veldur barninu sjálfu eða öðrum skaða eða er líkleg til að valda barninu eða 

öðrum skaða. Oftast er um unglinga að ræða í þessum flokki (Freydís J. 

Freysteinsdóttir, 2012). Á þetta við þegar grunur vaknar um neyslu barna á 

vímuefnum eða að þau stefni eigin heilsu í hættu. Þá á það einnig við ef 

grunur vaknar um afbrot barna, þau beita aðra aðila ofbeldi, erfiðleikar koma 

upp í skóla eða skólasókn er slök.    

 

Hér að framan hefur flokkum barnaverndarmála verið gerð skil. Eins og fram 

hefur komið styðst Barnaverndarstofa við SOF flokkunarkerfið og hefur það 

vonandi orðið til þess að misræmi barnaverndarstarfsmanna á skilgreiningu 

á barnaverndarmálum hafi minnkað. Áhugavert væri að skoða hvort 

samræming hafi aukist með tilkomu flokkunarkerfisins þar sem viðmiðin fyrir 

flokka barnaverndarmála eru mjög skýr. Guðrún Kristinsdóttir (2014) segir að 
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þetta flokkunarkerfi taki sérstaklega mið af misbresti af völdum foreldra en 

til eru aðrar skilgreiningar á t.d. ofbeldi sem eru víðtækari. Því skilgreinir SOF 

flokkunarkerfið ekki nema að hluta til þær aðstæður sem flokkast geta undir 

barnaverndarmál og er því ákveðnum takmörkunum háð. En þegar grunur 

vaknar að um barnaverndarmál er að ræða fer af stað ferli sem verður lýst 

nánar hér á eftir.  

2.4 Tilkynningar til barnaverndar 

Í þessum kafla er fjallað um tilkynningar til barnaverndar. Ferli tilkynna sem 

berast til barnaverndar er lýst og fjallað um fjölda tilkynninga sem berast á 

ári hverju. Auk þess verður minnst á tilkynningaskyldu starfsmanna í 

leikskólum og vitnað í rannsóknir sem gerðar hafa verið á tilkynningum til 

barnaverndar frá leikskólum í sérstökum undirköflum.  

Þegar tilkynna þarf um vanrækslu og/eða ofbeldi gagnvart börnum er haft 

samband við barnavernd sem tekur við tilkynningunum. Bæði er hægt að 

tilkynna munnlega og skriflega eins og fram kemur í 12. grein reglugerðar um 

málsmeðferð fyrir barnaverndarnefnd (nr. 056/2004). Mælst er til þess að sá 

sem tilkynnir segi til nafns en hægt er að óska nafnleyndar eins og fram kemur 

í 13. grein sömu reglugerðar og 19. grein barnaverndarlaga (nr. 80/2002). 

Samkvæmt 17. og 18. grein barnaverndarlaga er stofnunum sem hafa börn í 

sinni umsjá, meðal annars skólar og frístundarheimili skylt að tilkynna til 

barnaverndar undir nafni. Í reglugerðinni um málsmeðferð fyrir barna-

verndarnefnd kemur einnig fram í 12. grein að barnaverndarnefnd skuli skrá 

niður allar tilkynningar sem berast með kerfisbundnum hætti. Þegar tilkynnt 

er til barnaverndar þarf að koma fram hvenær tilkynning berst, nafn 

tilkynnanda, kennitala hans og heimilisfang. Sá sem tilkynnir þarf að segja til 

um hvaða tengsl hann hefur við barnið og foreldra þess og gefa upp nafn 

barnsins sem tilkynnt er um og heimili þess. Þá þurfa að koma fram nöfn 

foreldra barnsins og efni tilkynningarinnar.  

Sumar tilkynningar eru þess eðlis að barnaverndarnefnd þarf að taka 

afstöðu til þeirra án tafar og er það í tilfellum þegar líkamlegri eða andlegri 

heilsu barna er hætta búin. Það getur verið vegna vanrækslu, vanhæfni eða 

framferðis foreldra, áreitni eða ofbeldis af hendi annarra eða eigin hegðunar 

eins og fram kemur í 21. grein barnaverndarlaga (nr. 80/2002). Í þeim 

tilfellum getur nefndin hafið könnun máls án þess að formleg tilkynning hafi 

borist. En þegar tilkynning hefur borist greinir barnaverndarnefnd foreldrum 

frá því og hvaða ákvörðun nefndin hefur tekið. Ekki er hafin könnun á máli 

nema rökstuddur grunur liggi fyrir. Í verklagsreglum við könnun máls þegar 

grunur leikur á líkamlegu ofbeldi forsjáraðila/heimilismanns gagnvart barni 
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(Barnaverndarstofa, e.d.-d) kemur fram að ef barnavernd telur ekki ástæðu 

til að kanna mál er rökstuðningur skráður fyrir þeirri ákvörðun.    

Þegar barnaverndarnefnd hefur tekið formlega ákvörðun um að hefja 

könnun þá telst mál vera barnaverndarmál. Nauðsynlegra upplýsinga um 

aðstæður barnsins er þá aflað og metin er þörf á úrræðum eins og fram 

kemur í 22. grein barnarverndarlaganna. Gæta þarf mikillar nærgætni og 

koma fram við alla aðila málsins af virðingu og yfirleitt eru tekin viðtöl við 

börnin sjálf (Barnaverndarstofa, e.d.-d). Þegar mál hefur verið kannað tekur 

barnaverndarnefnd saman greinargerð með niðurstöðum könnunar. Þar 

kemur fram hvaða úrbóta er þörf og tillögur settar fram með úrræðum. 

Úrbæturnar eru af ýmsum toga eftir eðli málsins. Ef í ljós kemur í könnun að 

beita þurfi sérstökum úrræðum er gerð skrifleg áætlun um framhald málsins 

í samstarfi við foreldra en það er gert einhliða ef ekki næst samkomulag við 

þá.  

Úrræðin eru mismunandi eftir aðstæðum og geta falist í að leiðbeina 

foreldrum um uppeldi og aðbúnað, útvega barni viðeigandi stuðning eða 

meðferð, útvega fjölskyldu tilsjónarmann, ráðgjafa eða stuðningsfjölskyldu 

eða aðstoða foreldra við að leita sér meðferðar vegna veikinda, neyslu eða 

annarra vandamála. Einnig getur verið um að ræða úrræði utan heimilis og 

getur barnaverndarnefnd þá ráðstafað barni í fóstur, tekið við umsjá barns til 

umönnunar, meðferðar eða stuðnings. Ef slík meðferð sem boðið er upp á 

skilar ekki árangri getur barnaverndarnefnd ákveðið að eftirlit sé haft með 

heimili (23.-26. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002). Barnaverndarmálum er 

lokað ef könnun leiðir í ljós að aðstæður barns eru viðunandi 

(Barnaverndarstofa, 2011). 

Tilkynningum sem berast til barnaverndarnefnda hefur fjölgað mikið á 

milli ára samkvæmt upplýsingum frá Barnaverndarstofu (2001, e.d.-b, 

2014b). Árið 1996 bárust samtal 978 tilkynningar til barnaverndar, árið 2005 

voru tilkynningarnar 5.879 og árið 2013 voru þær alls 8.610 talsins. Það var 

ekki fyrr en árið 1999 sem tilkynningar sem berast til barnaverndarnefnda frá 

leikskólum voru fyrst sundurgreindar sérstaklega frá tilkynningum sem berast 

frá öðrum skólum. Það ár bárust til barnaverndar 1,4% af öllum tilkynningum 

frá leikskólum. Síðan þá hafa tilkynningar sem borist hafa frá leikskólum verið 

á bilinu 1,3–1,9% af öllum þeim tilkynningum sem berast til barnaverndar-

nefnda. Tilkynningum frá leikskólum náði hámarki árið 2009 en það ár bárust 

2,1% allra tilkynninga þaðan. Fjöldi þeirra barna á leikskólaaldri sem 

barnaverndarnefndir hafa til meðferðar vegna barnaverndarmála hefur 

aukist á milli ára. Árið 2009 voru 11,1% drengja og 10,7% stúlkna á aldrinum 
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0 – 5 ára en árið 2013 var hlutfall drengja á þessum aldri 13,8% og sama 

hlutfall var af stúlkum (Barnaverndarstofa, 2014a). 

Þær tilkynningar sem berast frá grunnskólum eru hins vegar margfalt fleiri 

og í gegnum tíðina hafa þær oft verið rúmlega 9% af öllum tilkynningum. 

Síðustu ár hefur þeim farið fjölgandi og árið 2013 voru tilkynningar úr 

grunnskólum samtals 11,1% af öllum þeim sem bárust. Tilkynningar sem 

berast frá lögreglu eru hlutfallslega flestar og hafa oft verið yfir helmingur 

allra þeirra tilkynninga sem berast barnaverndarnefndum. Undanfarin ár 

hefur þeim þó fækkað hlutfallslega þó svo enn berist langflestar tilkynningar 

þaðan eins og fram kemur í upplýsingum frá Barnaverndarstofu (2002a, 

2004, 2008, 2012 og 2014b). 

Þessar tölur eru sláandi í ljósi þess hversu mörg börn dvelja á degi hverjum 

í leikskólum og eru þar í sífellt fleiri klukkustundir á dag eins og fram hefur 

komið. Auk þess sem starfsmenn eru í daglegum samskiptum við foreldra 

þeirra við upphaf og lok skóladags barnanna. Það vekur upp spurningar um 

hvað veldur því að tilkynningar frá leikskólum eru svona fáar hlutfallslega og 

af hverju þeim fjölgar þetta mikið þegar börnin fara á næsta skólastig. Það er 

því umhugsunarvert hvað það er sem veldur því að hlutfall tilkynninga frá 

leikskólum sé eins lágt og raun ber vitni. Hér á eftir verður fjallað um 

tilkynningaskyldu starfsmanna í leikskólum. 

2.4.1 Tilkynningaskylda starfsmanna í leikskólum 

Í verklagsreglum um tilkynningaskyldu starfsmanna leik,- grunn- og fram-

haldsskóla til barnaverndar (Barnaverndarstofa, e.d.-c) kemur fram að skylda 

sé að kanna aðstæður barna þegar grunur vaknar um að þau búi við 

óviðunandi aðstæður. Tilkynna skuli um grun en ekki eingöngu staðfestar 

sannanir. Það er síðan barnaverndarnefnd og/eða starfsmenn hennar sem 

meta hvort grunur sé nægilega rökstuddur og taka ákvörðun um frekari 

könnun í framhaldi af því. Í 17. grein barnaverndarlaga nr. 80/2002 kemur 

fram að þeir sem koma að málefnum barna og verða varir við að heilsa og 

þroski þeirra sé í hættu er skylt að gera barnaverndarnefnd viðvart.  

Í 2. grein laga um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að velferð og hagur 

barna skuli vera hafður að leiðarljósi í öllu starfi í leikskólum og starfshættir 

skuli mótast meðal annars af umburðarlyndi, ábyrgð og umhyggju. Eflaust er 

það misjafnt í huga hvers og eins hvað felst nákvæmlega í þessum orðum en 

það er ljóst að ekki er hægt að uppfylla þessi markmið í leikskólastarfi nema 

að tryggja eins vel og hægt er að vel sé búið að börnunum heima við líka og 

láta sig varða ef það er ekki gert. Þá kemur fram í sömu lagagrein að 

meginmarkmið uppeldis og kennslu í leikskóla skulu vera að fylgjast með og 
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efla alhliða þroska barna í náinni samvinnu við foreldra. Þarna er minnst á 

mikilvægi þess að eiga góð samskipti við foreldra enda um mikla samvinnu 

að ræða varðandi hagsmuni barnanna.  

Einnig kemur fram í 2. grein laganna að hlúa þurfi að börnum andlega, 

vitsmunalega og líkamlega í samræmi við þarfir þeirra svo að þau geti notið 

bernskunnar. Þessi setning sýnir fram á mikilvægi þess að bregðast við ef 

grunur leikur á að ekki sé hugað að velferð barna á einhvern hátt. Það er því 

ljóst að ábyrgð starfsmanna í leikskólum er mikil þegar kemur að því að 

tilkynna til barnaverndar ef grunur vaknar um að ekki sé hugað nægilega vel 

að velferð barna í þeirra umsjá. 

Þessa miklu ábyrgð sem starfsmenn í leikskólum bera í þessum málaflokki 

er einnig kveðið á um í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í 3. grein 

sáttmálans kemur fram að stofnanir sem veita börnum umönnun og vernd 

skuli starfa í samræmi við reglur um öryggi og heilsuvernd sem sett hafa verið 

af stjórnvöldum. Af þessu má draga þá ályktun að starfsmönnum leikskóla 

beri að hafa velferð barnanna að leiðarljósi. Í 18. grein sáttmálans kemur 

fram að foreldrar bera aðalábyrgð á uppeldi barna sinna og koma þeim til 

þroska og það skuli vera þeim efst í huga það sem er börnunum fyrir bestu. 

Foreldrar skulu fá viðeigandi aðstoð við að rækja uppeldisskyldur sínar og 

nota þjónustu til umönnunar barna sinna. Þarna er minnst á þá ábyrgð sem 

foreldrar hafa gagnvart börnum sínum og er leikskólinn sú þjónusta sem 

flestir foreldrar nýta sér.  

Í 19. grein barnasáttmálans kemur fram að gera skuli allar viðeigandi 

ráðstafanir til að vernda börn gegn hvers kyns líkamlegu og andlegu ofbeldi, 

meiðingum, misnotkun, vanrækslu, skeytingarleysi, illri meðferð eða notkun, 

þar á meðal kynferðislegri misnotkun meðan þau eru í umsjá foreldra eða 

annarra aðila. Með vísan í þessa grein kemur skýrt og skorinort fram sú 

ábyrgð sem er á herðum starfsmanna í leikskólum ef upp vaknar grunur um 

illa meðferð á börnum. 

Í 7. grein laga um leikskóla (nr. 90/2008) kemur fram að starfsmenn í 

leikskólum skulu rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Þeir 

skulu gæta kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu við börn, foreldra og 

samstarfsfólk. Þessi grein laganna er mjög mikilvæg enda er lögð áhersla á 

fagmennskuna. Hluti af fagmennsku getur meðal annars verið að bregðast 

rétt við og hafa hagsmuni barnanna alltaf í fyrirrúmi. Því er enn og aftur 

komin tenging inn á mikilvægi þess að tilkynna til barnaverndar ef áhyggjur 

eru af velferð barna. Í sömu lagagrein er minnst á kurteisi sem þarf að gæta 

að gagnvart foreldrum og gæti þetta mögulega fengið starfsmenn til að 

staldra við og íhuga hvort þeir brjóti á þessari lagagrein með því að tilkynna. 
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Einnig gæti þagnarskyldan sem minnst er á í 8. grein laga um leikskóla 

mögulega haft áhrif á hversu fáar tilkynningar berast frá leikskólum, en þar 

kemur fram að gæta skuli fyllstu þagmælsku um hagi barna og foreldra 

þeirra. Í sömu lagagrein kemur reyndar einnig fram að þagnarskyldan nái ekki 

til atvika sem ber að tilkynna um samkvæmt lögum. Í siðareglum kennara 

(Kennarasamband Íslands, e.d.-a) kemur fram að kennarar skulu koma vel 

fram við nemendur og forráðamenn þeirra og virða þeirra rétt. Þeir eiga að 

gæta trúnaðar við nemendur og forráðamenn og þagmælsku um einkamál 

þeirra sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu.  

En það getur vissulega verið vandasamt fyrir starfsmenn leikskóla að 

greina hvaða lagagreinar eru rétthærri öðrum og hversu mikið vægi þær hafa 

á móti því sem fram kemur í námskrám og hinum ýmsu reglugerðum. Í 

Aðalnámskrá leikskóla 2011 (2011) kemur fram að dagleg samskipti í 

leikskóla eiga ,,að einkennast af vilja til samvinnu og virðingu fyrir 

tilfinningum og skoðunum barna, foreldra, leikskólakennara og annars 

starfsfólks’’ (bls. 48). Þá eiga leikskólakennarar að hlusta á viðhorf og 

hugmyndir foreldra. Samkvæmt þessu ættu starfsmenn í leikskólum því að 

koma til móts við þær uppeldisaðferðir og lífsmáta sem foreldrar barna í 

leikskólum hafa tileinkað sér og bera virðingu fyrir því. Ef til vill hafa 

starfsmenn í leikskólum öðlast mikla víðsýni í starfi og hafa einmitt tileinkað 

sér að mæta hverju og einu barni og fjölskyldu þess þar sem hún er stödd. 

Það gæti því haft áhrif á að starfsmennirnir bregðist ekki við þó þeir hafi 

vitneskju um óæskilegan aðbúnað barna í þeirri viðleitni sinni að foreldrarnir 

hafi val um hvernig aðstæður barnsins eru.  

Franski heimspekingurinn Pierre Bourdieu taldi að innan samfélaga ætti 

sér stað félagsleg mismunun sem grundvallaðist á ákveðnum þáttum sem 

einstaklingar byggju oft við frá bernsku. Þessi mismunun sagði hann að gæti 

grundvallast af efnahag, kynferði, þjóðerni og/eða fleiri félagslegum þáttum 

(Gestur Guðmundsson, 2012). Í 28. grein Barnasáttmálans kemur fram að öll 

börn eiga að njóta jafnra tækifæra til menntunar og í mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna (1. grein/1948) er fjallað um jafnan rétt einstaklinga til 

frelsis, virðingar og réttlætis við fæðingu og að sýna skuli öðrum sanngirni. Ef 

grunur vaknar um að velferð barna sé ekki nægilega vel tryggð er því 

mikilvægt að starfsmenn gæti jafnræðis og þeir noti sömu viðmiðanir þegar 

þeir meta hvernig hugað er að börnunum á heimilum þeirra, burtséð frá því 

hver félagsleg staða þeirra er. 

Eins og fram hefur komið skiptir miklu máli að starfsmenn í leikskólum eigi 

góð samskipti við alla foreldra og benda niðurstöður rannsóknar Desforges 

og Abouchaar (2003) til að markviss aðkoma foreldra að námi barna þeirra 
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sé forsenda þess að þau nái góðum námsárangri. Þó er mikilvægt að ekki sé 

lögð það mikil áhersla á að eiga góð samskipti við foreldra að starfsmenn 

veigri sér við að tilkynna til barnaverndar. Hér á eftir verður fjallað um 

tilkynningar sem berast til barnaverndar úr leikskólum. 

2.4.2 Rannsóknir á tilkynningum til barnaverndar frá leikskólum 
og þekkingu starfsmanna á málaflokknum 

Skilaboðin sem kennarar hafa fengið varðandi tilkynningar til 

barnaverndarnefnda eru að hluta til misvísandi því skýrt kemur fram að 

þagnarskyldan rofni þegar grunur leikur á að aðstæður barna séu ekki með 

þeim hætti sem þær ættu að vera. Þarna er treyst á að starfsmenn í 

leikskólum meti sjálfir hvenær þörf er á því og hvenær ekki sé réttlætanlegt 

að rjúfa þagnaskylduna. Því er gert ráð fyrir að starfsmenn hafi ákveðna 

undirstöðuþekkingu í því við hvaða aðstæður þetta ákvæði á við.  

Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar á tilkynningum starfsmanna leikskóla. 

Í Karlstad í Svíþjóð var gerð rannsókn sem leiddi í ljós að starfsmenn í 

leikskólum fundu til óöryggis í samskiptum við foreldra þeirra barna sem 

grunur var á að væru vanrækt, þó svo starfsmenn voru öruggir um í þremur 

af hverjum fjórum tilfellum að grunur þeirra um vanrækslu væri réttur 

(Svensson og Janson, 2008). Þá töldu sænsku starfsmennirnir sig búa yfir 

nægum úrræðum innan leikskólans til að meðhöndla vanrækslumálin sjálfir 

og styður það við hversu lausnamiðuð þessi starfstétt er í raun og veru. En 

þrátt fyrir þennan fjölda úrræða þá fengu starfsmenn í aðeins helmingi allra 

tilfella nægan stuðning frá skólastjóra en í um þriðjungi tilfella fengu 

starfsmenn ráðgjöf og stuðning frá barnaverndaryfirvöldum. Horwath (2007) 

gerði rannsókn á fagstéttum í Írlandi sem koma að uppeldi og menntun barna 

á einn eða annan hátt. Í ljós kom að starfsmenn túlkuðu á mismunandi máta 

hvenær um vanrækslu var að ræða. Einnig var misjafnt hvernig starfsmenn 

skilgreindu hlutverk sitt þegar kom að tilkynningarskyldunni.  

Starfsmenn í leikskólum virðast hugsa um hvaða afleiðingar það getur haft 

ef þeir tilkynna til barnaverndarnefnda. Samkvæmt rannsókn Horwath 

(2007) hafa starfsmenn áhyggjur af því hvernig foreldrar bregðast við þegar 

tilkynnt er og hver afdrif fjölskyldu barnanna verða. Í rannsókn sem gerð var 

í Bandaríkjunum á meðal leik- og grunnskólakennara (Kenny, 2001) kom í ljós 

að kennararnir óttuðust að senda frá sér tilkynningu sem væri ekki á rökum 

reist og að tilkynningin gæti haft slæmar afleiðingar í för með sér. Svensson 

og Janson benda á (2008) að samkvæmt sænsku löggjöfinni eigi 

leikskólakennarar að vera í góðum samskiptum við foreldra en ekki skipta sér 

af uppeldisaðferðum þeirra að öðru leyti. Þetta veldur að þeirra mati 
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ákveðinni togstreitu þar sem margir foreldrar þurfa á stuðningi að halda 

þegar kemur að uppeldi barna og hlutverk leikskólakennara er meðal annars 

að styðja við uppeldið. Þetta er mjög athyglisvert því ástæðan fyrir þessum 

áhyggjum sem starfsmenn leikskóla hafa af viðbrögðum foreldra eru ekki 

endilega vegna öryggisleysis starfsmanna heldur eru starfsmenn ef til vill 

meðvitaðir um að með góðum samskiptum sé auðveldara að stuðla að 

samvinnu vegna hagsmuna barnsins á svo mörgum sviðum. 

Rannsókn var gerð í Bandaríkjunum á þekkingu starfsmanna á sviði 

uppeldi og menntunar á einkennum ofbeldis og vanrækslu (Crenshaw, 

Crenshaw og Lichtenberg, 1995). Í ljós kom að eingöngu 10% þátttakenda 

taldi sig hafa mjög góða undirstöðuþekkingu í að greina einkenni 

barnaverndarmála og eingöngu helmingur þátttakenda töldu sig hafa nokkuð 

góða þekkingu á málaflokknum. Í rannsókn Kenny (2001) skortu kennarar 

þekkingu á einkennum t.d. ofbeldis og vanrækslu og vantaði aukna þjálfun á 

því sviði. Í ástralskri rannsókn (Walsh, Mathews, Rassafiani, Farrel og Butler, 

2013) kom í ljós að þeir kennarar sem höfðu mikla þekkingu á barnavernd og 

mikilvægi tilkynningarskyldunnar voru líklegri til að tilkynna til barnaverndar. 

Þörfin á aukinni fræðslu um barnaverndarmál er því greinilega mikil. Í írskri 

rannsókn voru háskólanemendur spurðir að því hvort þörf væri á þjálfun í 

barnaverndarmálum fyrir nemendur í grunnnámi í kennslufræðum, 

leikskólafræðum og heilsu- og tómstundafræðum (McKee og Dillenburger, 

2009). Niðurstöður leiddu í ljós að nemendunum fannst mikil þörf á að öðlast 

þekkingu á sviði barnaverndarmála til að geta mætt hverju og einu barni eftir 

því hverjar aðstæður þeirra eru.  

Samtökin Barnaheill (2007) gerðu úttekt á kennsluháttum í íslenskum 

háskólum varðandi kynferðislegt ofbeldi gegn börnum. Helstu niðurstöður 

könnunarinnar voru að ekki væri til heildstæð stefna í íslenskum háskólum í 

þessum málaflokki og kennslan að mestu háð áhuga kennara skólanna. Þegar 

skipulag kennslu í leikskólakennarafræðum til B.Ed.-prófs er skoðað í 

kennsluskrá Háskóla Íslands fyrir árið 2014–2015 (e.d.) kemur fram að minnst 

er á barnavernd á námskeiðinu leikskóli án aðgreiningar en í 

námskeiðslýsingu námskeiðsins sem telur fjórar einingar er fjallað um 

hvernig leikskólinn kemur á móts við mismunandi bakgrunn barna, meðal 

annars með tilliti til menningar, fötlunar, hegðunarvanda, vanrækslu og 

ofbeldis.  

Á Menntavísindasviði Háskóla Íslands er boðið upp á námskeið á 

meistarastigi í barnavernd. Á námskeiðinu er fjallað um barnaverndarmál á 

víðtækan hátt. Þetta er hins vegar valnámskeið og því má draga þá ályktun 

að aðeins hluti þeirra sem stunda framhaldsnám og starfa í leikskólum velji 
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sér þetta námskeið. Guðrún Kristinsdóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir og 

Margrét Ólafsdóttir (2014) segja að oft hafi komið fram meðan þetta 

námskeið í barnavernd stendur yfir að reyndir kennarar tilkynna til 

barnaverndar í fyrsta skipti og staðfestir það enn frekar hversu takmörkuð 

þekkingin er á barnaverndarmálum á meðal kennara. Þrátt fyrir þessa 

takmörkuðu fræðslu sem leikskólakennaranemum stendur til boða eru samt 

sem áður gerðar miklar kröfur um að þeir hafi góða þekkingu á hvenær þörf 

er á að tilkynna og hvenær ekki. 

Skortur á þekkingu á barnaverndarmálum virðist vera ein ástæða þess að 

fáar tilkynningar berist frá leikskólum eins og þær rannsóknir sýna sem hér 

hefur verið lýst. Auk þess virðast starfsmenn vilja hafa grun sinn staðfestan 

áður en ákveðið er að tilkynna þar sem þeir óttast hvaða afleiðingar það gæti 

haft í för með sér ef grunur reynist ekki réttur. Starfsmenn í leikskólum standa 

frammi fyrir krefjandi aðstæðum þegar þeir taka ákvörðun um hvort þeir telja 

að tilkynna þurfi til barnaverndar. Eins og hér hefur komið fram hafa 

starfsmenn áhyggjur af því hvað bíður barnanna ef þeir tilkynna en á sama 

hátt telja þeir ekki boðlegt að barn búi við þær aðstæður sem þeir hafa 

áhyggjur af.  

Í rannsókn sem gerð var í Ástralíu á skólagöngu einstaklinga sem höfðu 

orðið fyrir misnotkun og vanrækslu í bernsku og á unglingsárunum (Frederick 

og Goddard, 2009) kom í ljós að þeir upplifðu að lítið hefði verið hugað að 

velferð þeirra í skólanum og stuðningurinn sem fékkst var af mjög skornum 

skammti. Í rannsókn sem Martin, Cromer og Freyd gerðu (2010) kom í ljós að 

nemendur sem hafa sætt ofbeldi og/eða vanrækslu sýna truflandi hegðun í 

skóla, eiga við námserfiðleika að stríða, eru með athyglisbrest og hafa önnur 

innri vandamál á við feimni, kvíða og depurð. Með því að tilkynna ekki er því 

viss hætta á að börn eigi við félagslega örðugleika að etja sem geta leitt til 

meiri vandamála seinna meir. Að sama skapi geta hagsmunir barna batnað 

verulega ef tilkynnt er til barnaverndar samkvæmt rannsókn Iversen, 

Hetland, Havik og Stormark (2010) þar sem fram kemur að börn sem höfðu 

verið í velferðarkerfinu fengu aukna aðstoð í skólanum og fengu meiri hjálp, 

aðstoð, örvun og hvatningu en jafnaldrar þeirra, hvort sem þeir áttu við 

námsörðugleika að etja eða ekki.  

Bourdieu notaði hugtakið veruháttur (e. habitus) til að skilgreina að við 

höfum ákveðnar forskriftir af hegðun, skynjun og umhugsun sem eru okkur í 

blóð bornar og við notum þær án þess að hugsa okkur um (Gestur 

Guðmundsson, 2012). Þó svo þessi veruháttur sé sveigjanlegur og geti breyst 

í takt við aðstæður þá gerist það hægt og hann mótar lífssýn okkar og viðhorf. 

Það á við börn jafnt sem fullorðna. Á sama hátt færist vinnusiðferði frá 
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foreldrum til barna samkvæmt niðurstöðum rannsóknar ter Bogt, 

Raajjmakers og van Wel (2005). Talið er að foreldrar fræði börn sín um það 

sem þeim finnst sjálfum mikilvægt, meðal annars um hvaða gildi eru góð 

veganesti út í lífið. Á sama hátt yfirfærist menning þeirra yfir til barnanna. Af 

þessu má draga þá ályktun að ef börn alast upp við þau skilyrði að vera beitt 

ofbeldi og/eða þau eru vanrækt upplifa þau að aðstæðurnar sem þau búa við 

séu eðlilegar. Því er svo sannarlega mikið í húfi og mikilvægt að bregðast sem 

fyrst við ef grunur leikur á að velferð barna sé í hættu. Og þá kemur að 

mikilvægi þess að leikskólastjórar séu vakandi og bregðist rétt við þegar á 

reynir. 

2.5 Hlutverk leikskólastjóra 

Í þessum kafla verður fjallað um hlutverk leikskólastjóra. Lýst verður hvaða 

hlutverki þeir gegna og grein gerð fyrir starfssviði þeirra þegar kemur að 

barnaverndarmálum. Nokkrum þáttum stjórnunar verður gerð nánari skil og  

eru það þættir sem tengjast ákvarðanatöku, reynslu og trausti.  

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011, bls. 31) kemur fram að leikskólastjóri sé; 

,,faglegur leiðtogi og í forystu um þróun metnaðarfulls leikskólastarfs. Hann 

leiðir lýðræðislegt samstarf ólíkra hópa sem starfa innan leikskólans, stuðlar 

að jafnrétti og uppbyggilegum samskiptum með velferð barna að markmiði.‘‘ 

Þá er það hlutverk leikskólastjóra að sjá til þess að starfsfólk bæti við 

þekkingu sína og farið sé að lögum og reglugerðum varðandi starfsemi 

leikskólans. Í 7. grein laga um leikskóla (nr. 92/2008) er einnig fjallað um 

mikilvægi þess að bæta við þekkingu sína. Eins og fram hefur komið í þeim 

rannsóknum sem minnst hefur verið á þá virðist vera skortur á þekkingu á 

barnaverndarmálum á meðal starfsmanna. Þar kemur inn á ábyrgð 

leikskólastjóra að miðla sinni þekkingu á þessum málaflokki til starfsmanna 

skólans eða sjá til þess að þeir fái þá fræðslu sem á þarf að halda um 

barnaverndarmálaflokkinn.  

Í 8. grein laga um leikskóla er fjallað um mikilvægi þagnarskyldunnar en 

enn fremur kemur fram að hún nái ekki til þeirra sem lögum samkvæmt þarf 

að tilkynna um og orðrétt stendur að leikskólastjóri eigi að ,,brýna skyldur 

þessar fyrir starfsfólki og sérstaklega tilkynningarskyldu þess samkvæmt 

barnaverndarlögum.‘‘ Þarna er tekinn af allur vafi um það hver er ábyrgur 

fyrir því að stuðlað sé að tilkynningum til barnaverndar úr leikskólum. Það er 

því mikilvægt að beina sjónum að leikskólastjórum, hlutverki þeirra þegar 

kemur að velferð barna og því gífurlega viðfangsmikla hlutverki sem þeir 

gegna. 
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2.5.1 Starfssvið leikskólastjóra 

Í starfslýsingum leikskólastjóra (Kennarasamband Íslands, e.d.-b) kemur fram 

að starfssvið hans sé að starfa samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla 

ásamt öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla og stefnu viðkomandi 

sveitarfélags. Meginverkefni leikskólastjóra eru meðal annars að stjórna 

daglegri starfsemi leikskólans, bera ábyrgð á gerð námskrár, ársáætlunar, 

ársskýrslu og mati á starfsemi leikskólans. Hann ber ábyrgð á móttöku, 

þjálfun og leiðsögn nýrra starfsmanna, tekur starfsviðtöl og gerir 

símenntunaráætlun. Þá er leikskólastjóri faglegur leiðtogi og ber að kynna sér 

nýjungar í starfi og miðla þekkingu til starfsmanna. Hann ber ábyrgð á að 

unnið sé eftir aðalnámskrá leikskóla og skólanámskrá skólans auk þess að 

gerðar séu áætlanir þar um og reglulegt mat fari fram. Þá á leikskólastjóri að 

deila verkefnum og ábyrgð til starfsmanna. Leikskólastjóri ber ábyrgð á 

samvinnu við ýmsar stofnanir og sérfræðinga sem tengjast leikskólanum og 

á að sjá til þess að leitað sé aðstoðar sérfræðinga auk þess sem hann ber 

ábyrgð á að vitnisburður berist til þeirra aðila um stöðu og þroska barna ef 

óskað er eftir því. 

Hér hafa aðeins nokkrir þættir af starfssviði leikskólastjóra verið taldir upp 

en lögð hefur verið áhersla á að taka fram þá þætti sem að einhverju leyti 

tengjast ábyrgð á velferð barna og tengslum við barnaverndarnefndir. 

Verksvið leikskólastjóra er víðfeðmt og nær yfir fjölmarga þætti. 

Starfslýsingarnar hafa þó ekki alltaf verið eins ítarlegar og þær eru núna. Áður 

báru leikskólastjórar starfsheitið forstöðumenn og þeirra hlutverk var að 

stjórna daglegu uppeldisstarfi og rekstri dagheimilis, leikskóla, 

skóladagheimilis eða uppeldisstofnunar, bera ábyrgð á börnum sem þar 

dvöldu og því uppeldis- og kennslustarfi sem þar fór fram (Bendill, e.d.).  

Í lögum um leikskóla nr. 48/1991 kom fram að leikskólastjóri ætti að 

stjórna starfi leikskólans í umboði rekstraraðila og bera ábyrgð á að móta 

heildarstefnu í uppeldis- og menntamálum skólans og gera áætlanir þar um. 

Þá bar honum samkvæmt lögunum að halda reglulega fundi með starfsfólki 

meðal annars um velferð hvers einstaks barns. Í sömu lögum var dagvistun 

fyrir börn fram að sex ára aldri skilgreind sem leikskóli og í lögum nr. 78/1994 

var leikskólinn skilgreindur sem fyrsta skólastigið og starfsheiti 

forstöðumanna breyttist í leikskólastjóra auk þess sem fóstrur urðu 

leikskólakennarar, deildarfóstrur urðu deildarstjórar og yfirfóstrur urðu 

aðstoðarleikskólastjórar (Lög um leikskóla nr. 78/1994; Bendill, e.d.).  

Starfssvið leikskólastjóra hefur því breyst mikið á undanförnum árum og 

er þeim ætlað að sinna sífellt fleiri og fjölbreyttari verkefnum. Moss (2006) 

segir að með þeim auknu kröfum sem orðið hafa á menntun ungra barna sé 
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orðið enn mikilvægara að þeir sem sjái um menntun þeirra hafi viðeigandi 

fagmenntun. Leikskólinn gegnir að hans mati mikilvægu hlutverki í 

samfélaginu og er það undir starfsmönnum skólanna komið hversu mikil 

gæði þar eru að finna. Því meiri gæði sem fólgin eru í starfsmönnum leikskóla, 

þeim mun meiri þroska öðlast börnin sem þar dvelja.  

Sergiovanni (2009) bendir á niðurstöður bandarískrar rannsóknar sem 

McCleary og Thomson gerðu þar sem kannað var hvernig skólastjórar vildu 

verja tíma sínum sem stjórnendur og var það svo borið saman við hvernig 

tíma þeirra var varið í raun. Niðurstöðurnar leiddu í ljós mikinn mun þar á 

milli. Minni munur var á milli þessara þátta hjá þeim skólastjórum sem 

skilgreindir voru skilvirkir í starfi. Þeir stjórnendur deildu verkefnum til 

annarra stjórnenda og héldu sig við þá þætti stjórnunar sem sneru að 

meginmarkmiðunum. 

Í rannsókn sem Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga 

Lárusdóttir gerðu (1997) var byggt á sömu bandarísku rannsókninni og voru 

íslenskir skólastjórar spurðir um áherslur í störfum sínum. Niðurstaðan leiddi 

líkt og bandaríska rannsóknin í ljós að talsverður munur var á því hversu 

miklum tíma skólastjórar vörðu í starfi sínu í raun og veru til ákveðinna þátta 

stjórnunar og hvernig þeir vildu verja tíma sínum. Stjórnun og dagleg umsýsla 

var fyrirferðarmesti þátturinn í starfi íslensku skólastjóranna og var þá átt við 

fjármál, rekstur, skýrslugerð og fleira. Þennan þátt stjórnunar hefðu 

skólastjórar viljað hafa neðar á forgangslistanum en aðstæður buðu ekki upp 

á það. Athygli vekur að miklu minni tíma var varið í endurmenntun en vilji var 

fyrir hjá stjórnendum. Árið 2001 lögðu Börkur Hansen, Ólafur H. Jóhannsson 

og Steinunn H. Lárusdóttir aftur fyrir spurningalista fyrir skólastjóra (2002). 

Niðurstöður leiddu í ljós að enn var ósamræmi á milli þeirra væntinga sem 

stjórnendur höfðu í starfi og þeirra verkefna sem beið þeirra í raun. 

Skólastjórar upplifðu að eftir að yfirfærsla grunnskólans var frá ríki til 

sveitarfélaga hefðu þeir minna svigrúm en áður til að forgangsraða 

verkefnum sínum en hins vegar skapaðist meira svigrúm en áður til að móta 

skólastarfið. Dagleg umsýsla var enn fyrirferðarmest í þeim verkefnum sem 

skólastjóri sinnti. 

Þær rannsóknir sem hér hefur verið rýnt í eru rannsóknir sem gerðar hafa 

verið á skólastjórum í grunnskólum. Minna er til af rannsóknum varðandi 

greiningu á störfum og væntingum leikskólastjóra. Arna H. Jónsdóttir (2009) 

gerði tilviksrannsókn í einum leikskóla þar sem forystuhlutverk 

leikskólastjóra var skoðað. Niðurstöður hennar sýndu fram á að mikil átök 

voru á milli ólíkra stjórnunaraðferða í leikskólanum. Sambland var af mörgum 

aðferðum en notast var bæði við kvenlæga umhyggju- og samskiptastjórnun 
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auk karllægrar píramída- og skrifræðisstjórnunar. Hvorug aðferðin virtist 

farsæl því í kvenlægu stjórnuninni voru átök bæld og þögguð en í þeirri 

karllægu upplifðu starfsmenn sig valdalausa og fengu ekki að nýta 

sérfræðiþekkingu sína sem skyldi. Leikskólastjóri virðist þarna fara á milli 

ólíkra nálganna og ef til vill má tengja það þessum ólíku hlutverkum sem 

skólastjórnendur gegna eftir eðli þeirra verkefna sem þeir sinna hverju sinni.  

En það getur verið misjafnt hvaða hlutverki skólastjórnendur líta á að þeir 

gegni. Í rannsókn sem Birna Sigurjónsdóttir og Börkur Hansen gerðu (2014) á 

meðal 22 skólastjóra í Reykjavík kom í ljós að eingöngu helmingur þeirra lítur 

á sig sem faglega leiðtoga í skólanum. Ábyrgðin á þessum þætti stjórnunar er 

í öðrum tilfellum sett í hendurnar á öðrum stjórnendum skólans. Þess í stað 

leggja þeir stjórnendur sem líta ekki á sig sem faglega leiðtoga meiri áherslu 

á rekstrar- og skipulagsstörf innan skólans. 

Það eru ekki eingöngu skólastjórar sem líta á sig í mismunandi 

hlutverkum. Doktorsrannsókn Örnu H. Jónsdóttur (2012) leiddi í ljós að 

leikskólakennarar líta á starf sitt út frá því að það hafi menntunarlegt gildi á 

meðan stjórnmálamenn leggja meiri áherslu á að hlutverk þeirra sé fyrst og 

fremst þjónusta við foreldra. Hvorki stjórnmálamenn né foreldrar töldu að 

nauðsynlegt væri að hafa leikskólakennara í öllum stöðugildum í leikskólum 

því það væri líka þörf á ,,venjulegu fólki‘‘ þar. Moss (2006) bendir á að þótt 

meiri virðing sé borin fyrir leikskólastarfinu nú en áður þá eru hugmyndir fólks 

um fagmennsku leikskólakennara ennþá mismunandi.  

Í ljósi þess hversu mörgum hlutverkum leikskólastjórar gegna og hversu 

mismunandi sýn er á starfsemina sem fram fer í leikskólum, vakna spurningar 

um hvað leikskólastjórar þurfa að hafa í huga þegar þeir taka erfiðar og/eða 

viðkvæmar ákvarðanir eins og að tilkynna til barnaverndar vegna barna sem 

eru nemendur í skólanum. Ákvörðunin ein og sér felur í sér mikið ferli og rætt 

verður sérstaklega um hugtakið ákvarðanataka hér á eftir. 

2.5.2 Ákvarðanataka 

Skólastjórar standa daglega frammi fyrir því að taka fjölmargar ákvarðanir er 

varða skólastarfið á einn eða annan hátt. Flestar ákvarðanirnar þurfa þeir að 

taka með stuttum fyrirvara en þær geta haft mikil áhrif á þróun skólastarfsins 

og snert bæði kennara og nemendur persónulega. Þess vegna er gríðarlega 

mikilvægt að vel sé staðið að þeim ákvörðunum sem teknar eru. Calabrese 

og Zepeda (1999) vilja meina að við ákvarðanatöku sé fylgt ákveðnu mynstri 

sem hverjum og einum er eðlislægt að nota og hefur smám saman mótast. 

Þetta mynstur hjálpar til við að takast á við þær ákvarðanir sem teknar hafa 

verið í gegnum tíðina. Oft á tíðum geta einstaklingar gefið sér langan tíma til 
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að taka stórar ákvarðanir en í skólaumhverfinu hafa skólastjórnendur í 

mörgum tilfellum lítinn tíma til þess.  

Hoy og Miskel (2012) fjalla um sígilda ákvörðunarkenningu (e. classical 

decision theory) sem segir til um að þær ákvarðanir sem teknar eru þurfi að 

vera fullkomlega rökréttar og nauðsynlegt að leitast við að velja besta 

valmöguleikann til að auka sem mest líkurnar á að ná settu marki. Það er 

mikilvægt að leikskólastjórar vandi sig vel við ákvarðanatöku í viðkvæmum 

málaflokki eins og barnaverndarmálum og því gæti þetta ferli ákvarðana átt 

vel við. Þó ber að hafa í huga að ef ákvarðanir eru svona mikið ígrundaðar, er 

viss hætta til staðar að fundnar verði aðrar lausnir en að tilkynna. Erfitt getur 

verið að skoða allar mögulegar afleiðingar af þeirri ákvörðun sem tekin er 

hverju sinni og ekki má gleyma að því miður geta aðstæður barna verið á 

þann veg að bregðast þarf skjótt við. Því þyrfti ferli ákvarðana stundum að 

vera á annan veg. Hringferill ákvarðana (e. decision making action cycle) felur 

í sér að við ákvarðanatöku geta verið að verki samtímis mörg ferli (Hoy og 

Miskel, 2012). Þar sem horfa verður til margra þátta þegar ákvörðun er tekin 

í sambandi við barnaverndarmál verður þessum hringferli ákvarðana gerð 

betri skil hér á eftir. Hringferillinn er í fimm þrepum og eru þau eftirfarandi: 

1. Viðurkenna og skilgreina viðfangsefnið (e. recognize and define the 

problem or issue). Svo hægt sé að takast á við viðfangsefnið þarf að 

viðurkenna það og skilgreina. Algengt er að vinna með það sem 

einkennir málin í staðinn fyrir vandamálin sem slík. Stundum þarf að 

skipta upp þeim viðfangsefnum sem átt er við í minni viðfangsefni og 

vinna með hringferlið á þeim öllum (Hoy og Miskel, 2012). Gríðarlega 

mikilvægt er að leikskólastjóri horfist í augu við þær aðstæður sem 

komnar eru upp þegar grunur vaknar um illa meðferð á barni. 

Vissulega hlýtur að vera erfitt að horfast í augu við það og trúa því upp 

á foreldra eða aðra aðstandendur að þeir hugi ekki betur að velferð 

barnsins en svo er virðist. En mikilvægt er að leikskólastjóri líti á 

viðfangsefnið sem slíkt en ekki út frá persónulegum viðmiðunum. 

2. Skilgreina þá erfiðleika sem eru í núverandi aðstæðum (e. analyze the 

difficulties in the existing situation). Skilgreina þarf þær ákvarðanir 

sem teknar eru og þeim er jafnan skipt annars vegar í almennar 

ákvarðanir sem eru teknar í samræmi við lög og reglugerðir og 

einstakar ákvarðanir sem tengjast málum sem koma upp sjaldnar og 

ekki er hægt að leysa úr í samræmi við t.d. lög um leikskóla (Hoy og 

Miskel, 2012). Skýrt er kveðið á í lögum um tilkynningarskyldu þeirra 

stofnana sem hafa börn í sinni umsjá og því er ekki um það deilt að 
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leikskólastjóra ber að tilkynna ef grunur vaknar um að ekki sé 

nægilega vel hugað að velferð barna.  

3. Flokka vandamál (e. establish criteria for a satisfactory solution). 

Flokka þarf þau vandamál sem koma upp og upplýsingum er safnað 

um hverju skuli ná fram til að að leysa málið. Forgangsraða þarf 

málunum (Hoy og Miskel, 2012). Þegar leikskólastjóri flokkar þau mál 

sem koma upp á hans borð er mikilvægt að hafa í huga að 

barnaverndarmál eru forgangsmál þar sem líf og heilsa barna getur 

verið í húfi. 

4. Þróa áætlun eða stefnu (e. develop a plan or strategy of action). Skoða 

alla valmöguleika, spá fyrir um líklegar afleiðingar, úthugsa hlutina og 

velja þá aðferð sem talin er líklegust til árangurs (Hoy og Miskel, 

2012). Mikilvægt getur verið að hugsa um hvaða afleiðingar það getur 

haft að tilkynna til barnaverndar. En óttinn við afleiðingarnar má ekki 

vera til staðar því ef leikskólastjórar einblína á þær getur það hindrað 

þá í að tilkynna. Á heimasíðu Hafnarfjarðarbæjar (e.d.) er fjallað um 

hlutverk barnaverndarnefndar og þar stendur meðal annars: 

,,Tilkynning til barnaverndarnefndar er ekki kæra heldur fremur 

beiðni um aðstoð fyrir viðkomandi barn eða fjölskyldu sem 

tilkynnandi telur að sé hjálparþurfi.‘‘ Það skiptir því miklu máli hvaða 

viðhorf leikskólastjóri hefur til þess að tilkynna. En þar sem 

ákvörðunin er stór eru ákveðnar líkur á að leikskólastjóri lendi í 

ákveðnum gildrum sem geta haft áhrif á ákvörðunarferlið. Þessar 

gildrur eru; akkerisgildran (e. anchoring trap), þægindagildran (e. 

comfort trap), oftrúargildran (e. overconfidence trap), 

þekkingargildran (e. recognition trap), staðalmyndagildran (e. 

representative trap), endurtekningargildran (e. sunk-cost trap), 

umgjarðargildran (e. framing trap), varfærnisgildran (e. prudence 

trap) og minnisgildran (e. memory trap). Mikilvægt er fyrir 

leikskólastjóra að vera meðvitaður að hann geti lent í slíkum gildrum 

sem áhrif geta haft á ákvörðun hans.  

5. Hrinda áætlun í framkvæmd (e. initiate the plan of action). Þetta er 

síðasti hlutinn í hringferli ákvarðana. Ákvörðuninni er komið í 

framkvæmd þegar hún hefur verið tekin og áætlun verið gerð um 

hvernig henni skuli vera framfylgt (Hoy og Miskel, 2012). Mikilvægt er 

að leikskólastjóri rökstyðji ákvörðun sína vel þar sem um hagsmuni 

barns er að ræða og því þarf að vanda virkilega vel til verka. 



 44   

Eins og fram hefur komið er margt sem þarf að hafa í huga þegar stjórnandi 

tekur ákvarðanir og það getur verið mjög erfitt að taka veigamikla ákvörðun 

eins og að tilkynna til barnaverndar. Þó stjórnandi fari í gegnum langt ferli 

þegar aðstæður leyfa er gott fyrir hann að geta leitað til samstarfsmanna 

sinna þegar á þarf að halda. Rodd (2006) lagði mikla áherslu á árangursríka 

stjórnun í leikskólum og líkti starfinu þar við teymisvinnu. Hún sagði að 

leikskólastjóri þyrfti að hafa gott sjálfstraust og áhuga á að takast á við hinar 

ýmsu áskoranir sem bíða hans í starfinu. Þá væri gott fyrir stjórnanda að gera 

starfsmenn að virkum þátttakendum og setja sér skýr markmið í hlutverki 

sínu sem stjórnandi.  

Hoy og Miskel (2012) tilgreindu tvö líkön sem stjórnendur geta notað til 

að stuðla að valdeflingu starfsmanna við ákvarðanatöku. Vroom módelið 

byggist á að þátttaka starfsmanna í ákvarðanatöku ráðist af eðli þeirra 

ákvarðana sem eru teknar og aðstæðum hverju sinni. Stjórnendur þurfa því 

að vera í mismunandi ham eftir því hverjar aðstæðurnar eru. Þannig getur 

stjórnandi verið einráður (e. autocratic), upplýstur við ákvarðanatöku en 

einráður (e. informed-autoctratic), leitað til ráðgefandi einstaklinga (e. 

individual-consultative), leitað til ráðgefandi hóps (e. group-consultative) og 

leitað eftir samkomulagi hópsins (e. group-agreement).  

En það getur verið misjafnt eftir eðli ákvarðana hvort virkja eigi 

starfsmenn með í ákvarðanatöku eins og fram kemur í líkani Hoy og Tartar 

(Hoy og Miskel, 2012). Þar er eðli ákvarðana skipt eftir því hvort þau málefni 

sem taka þarf ákvarðanir um séu innan þess sviðs sem stjórnandi sinnir sjálfur 

eða hvort þær séu utan hans sviðs. Einnig skiptir bæði áhugi og þekking 

starfsmanna máli. Þátttaka starfsmanna í ákvörðunum geta fallið innan 

viðurkenningarsviðs stjórnanda (e. inside zone of acceptance), utan 

viðurkenningarsviðs stjórnanda (e. outside zone of acceptance), starfsmenn 

geta haft áhuga á viðfangsefninu en skort þekkingu (e. marginal with 

relevance) og starfsmenn geta stundum haft þekkingu á viðfangsefninu en 

skort áhuga (e. marginal with expertise).  

Þó svo hér hafi nokkrum líkönum um ákvarðanatöku verið lýst þá er síður 

en svo hægt að búast við því að leikskólastjóri geti farið í gegnum slíkt ferli á 

meðvitaðan hátt í hvert sinn sem ákvörðun er tekin. Hins vegar útheimtir það 

að taka ákvörðun alltaf eitthvað ferli sem mögulega fer af stað hvort sem 

hugað er að öllum þeim þáttum sem hér hefur verið lýst eða ekki og gera má 

ráð fyrir að fleiri þættir eins og viðhorf og reynsla stjórnanda hafi áhrif á 

ákvarðanatökuna. Hugtakið reynsla verður í því samhengi skoðað nánar hér 

á eftir. 
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2.5.3 Reynsla 

Eins og bent hefur verið á þá hafa fagaðilar skilgreint á mismunandi hátt þau 

viðmið sem notast er við þegar ákvarða skal hvort tilkynna eigi til 

barnaverndar. Þau viðmið mótast út frá þekkingu ýmissa aðila á 

málaflokknum auk þess sem horft er til þeirrar reynslu sem fengist hefur á 

hinum ýmsu flokkum barnaverndarmála. Hér verður hugtakið reynsla 

skilgreint nánar í samhengi við hvaða áhrif hún hefur á viðhorf stjórnanda og 

ákvarðanir sem hann tekur varðandi barnaverndarmál. Bandaríski 

heimspekingurinn og menntunarfræðingurinn John Dewey notaði hugtakið 

reynsla sem grundvallarhugtak í allri sinni heimspeki. Hann sagði að nám væri 

virkt ferli - ,,learning by doing‘‘ sem safnaðist saman í heild sem væri hægt að 

kalla reynslu (Gestur Guðmundsson, 2008). Dewey sagði einnig að reynsla 

gæti bæði verið jákvæð og neikvæð og vísaði þá til hvaða áhrif hún hefði á 

hugarfar og hæfni einstaklings til að öðlast nýja reynslu (Dewey, 2000). Því 

má segja að hver og einn einstaklingur hafi mismunandi reynslu, bæði vegna 

þess hvað hann hefur upplifað og hvaða áhrif þessar upplifanir hafa á hann. 

Skólastjórnendur geta því metið mál eins og barnaverndarmál á ólíkan hátt 

út frá því hvaða reynslu þeir hafa af slíkum málum.   

Sergiovanni (2009) telur að forysta sé persónulegt ferli sem tekur til 

þriggja vídda; hjartans, hugarins og handarinnar. Í hjartanu eru að finna 

persónulegar skoðanir stjórnandans, gildi hans og þá sýn sem hann sem 

manneskja trúir á. Í huganum eru kenningar um þann vettvang sem 

stjórnandi hefur þróað með sér í gegnum tíðina auk hæfileika hans til að 

ígrunda reynslu sína í ljósi kenninganna. Sergiovanni telur að með því að 

tengja reynslu hjartans og hugarins saman væri myndaður grunnur fyrir þær 

áætlanir sem stjórnandi gerir og aðgerðir hans. Höndin er síðan tákn fyrir þær 

ákvarðanir sem stjórnandi tekur og það atferli sem hann sýnir.  

Kenning Sergiovanni sýnir fram á að við nýtum þá reynslu sem við öflum 

okkur í lífinu sem mótar þau gildi sem við höfum að leiðarljósi. Óhætt er að 

fullyrða að allir hafa ákveðin gildi til hliðsjónar sem snúa ýmist að 

fjölskyldunni, vinnunni, trú, þekkingu og fleiri þáttum. Hins vegar erum við 

sem einstaklingar misvel meðvituð um hvaða gildi það eru sem við höfum að 

leiðarljósi. Í sífellt flóknari samfélagsgerð þar sem margir ólíkir hópar með 

mismunandi bakgrunn, reynslu, viðhorf og þekkingu koma saman getur 

reynst snúið að taka ákvarðanir sem falla öllum í geð og gildir það ekki síst í 

svo veigamiklum málum eins og barnaverndarmálum. 

Begley (2004) segir að mikilvægt sé að gera greinarmun á skilningi á 

gildum annars vegar og hvernig bregðast skuli við siðferðilegum álitamálum 

hins vegar. Þannig hafa okkar persónulegu viðmið og þau gildi sem við höfum 
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sjálf að leiðarljósi áhrif á hvernig við tökum á þeim málum sem koma upp í 

kringum okkur, samanber barnaverndarmál. Þó margir starfsmenn innan 

sama leikskóla nefni jafnvel að þeir hafi sömu gildi að leiðarljósi, þá hefur 

reynsla, þekking og skilningur á viðkomandi gildum áhrif á hvernig brugðist 

er við. Begley segir einnig að oft verða stjórnendur að sætta sig við að 

bregðast við aðstæðum þar sem ekki er hægt að finna lausn sem getur 

mögulega verið ásættanleg fyrir alla. Stjórnandi þarf því svo sannarlega að 

hafa fjölmargt í huga til að vera farsæll stjórnandi sem um leið er faglegur 

leiðtogi og fyrirmynd annarra. Hann þarf að þekkja inn á styrkleika sína og 

veikleika svo hann geti betur samsamað sig öðrum. Þá er mikilvægt að 

stjórnandi sé meðvitaður um eigin gildi því þannig á hann auðveldara með að 

setja sig í spor annarra.   

Robicheau (2011) telur að það hafi aldrei verið eins mikilvægt og nú að 

skilgreina siðferðilega stjórnun. Stjórnun á siðferðilegum grunni hefur skort 

og tengir hann það við efnahagshrunið árið 2008. Þá hafa ekki verið að hans 

mati miklar umræður um mikilvægi þess að huga að gildum og siðferðilegum 

þáttum í stjórnun fyrr en eftir efnahagshrunið. Ein skilgreing sem Robicheau 

(2011) setur fram er að siðferðilega sterkir leiðtogar séu þeir sem eru 

algjörlega meðvitaðir um gildi sín og sýna það hugrekki að hafa þau til 

grundvallar í lífi sínu. Þeir sýna siðferðilega hegðun í öllum sínum athöfnum, 

hvort sem það er í vinnu eða í einkalífi, láta hana falla inn í ákvarðanir og 

þekkingu sína auk þess sem þeir hafa skilning á hvaða áhrif þessi aðferð hefur 

á almannaheill.  

Í rannsókn sem Meriac, Poling og Woehr gerðu (2009) var vinnusiðferði 

karla og kvenna skoðað. Niðurstöður benda til að ekki sé mikill munur á 

kynjunum með tilliti til vinnusiðferðis. Það virðist þó sem konum sé ætluð 

ákveðin hegðun og þar af leiðandi gerðar meiri kröfur til þeirra. Þar sem 

leikskólar eru að stórum hluta kvennavinnustaðir er áhugavert að hafa þær 

kröfur sem gerðar eru til kvenna í huga þegar velt er fyrir sér hvaða gildi 

starfsmenn hafa í heiðri og hvaða viðhorf þeir hafa til barnaverndarmála 

þegar kemur að því að vega og meta hvort ástæða er til að tilkynna til 

barnaverndar.  

Hoy og Miskel (2012) segja að viðhorf séu almennar hugmyndir sem 

einstaklingar hafa á heiminum og telja vera réttar. Viðhorf fólks hafa áhrif á 

hvernig það bregst við. Undir þetta tekur Ajzen (1988) sem skilgreinir viðhorf 

sem viðbrögð einstaklings sem geta ýmist verið jákvæð eða neikvæð. 

Viðbrögðin geta verið gagnvart öllum þáttum í lífi hvers einstaklings sem 

hægt er að aðgreina og sem dæmi um það eru viðbrögð við ákveðnu 

fyrirbæri, hegðun, manneskju, stofnun eða atburði. Hoy og Miskel (2012) 
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nefna í því samhengi eignunarkenninguna (e. attribution theory). Kenningin 

gengur út á að einstaklingar útskýra atferli með því að leita skýringa á 

orsakasamhengi. Það getur til dæmis verið eigin árangur eða skortur á 

honum. Í því sambandi gætu stjórnendur sagt að þeir tilkynntu ekki til 

barnaverndarnefndar vegna þess að þeir höfðu ekki nægilegar upplýsingar 

eða þá að þeir tilkynntu vegna þess að þeir töldu sig þekkja vel einkenni slíkra 

mála. Þannig hafa þær hugmyndir sem einstaklingar hafa um sig sjálfa og aðra 

áhrif á hvernig atferli og starfsáhugi mótast auk þess sem hugmyndirnar hafa 

áhrif á hvernig brugðist er við aðstæðum.  

Friðrik Jónsson og Jakob Smári (e.d.) segja að viðhorf hafi áhrif á og ráði 

jafnvel hegðun. Því komi sér vel að hafa vitneskju um viðhorf fólks. Almennt 

séu viðhorf talin nokkuð stöðug og sett saman úr hugsunum, tilfinningum og 

hegðun. Hugsunin vísar til þekkingar á hlut eða persónu, tilfinningar segja til 

um hversu vel eða illa fólki líkar við ákveðinn hlut eða persónu og hegðun 

fjallar um líkleg viðbrögð. Friðrik og Jakob nefna að ekki séu allir sammála um 

þessa þrjá þætti en fræðimenn séu þó sammála um að viðhorf byggist á 

tilfinningum.  

Sálfræðingurinn Daniel Goleman (1995) hefur mikið fjallað um 

tilfinningagreind og segir hann að það séu fimm svið mannlegra tilfinninga 

sem skipta miklu fyrir hana. Þessi fimm stig eru: Sjálfsþekking (e. know 

thyself) sem er hæfni okkar til að þekkja og hafa orð á eigin tilfinningum 

ásamt því að skilja tengsl milli hugsana, tilfinninga og hegðunar, 

tilfinningastjórn (e. passion‘s slaves) sem er hæfni okkar til að stjórna eigin 

tilfinningum, til dæmis til að bæta eigin líðan, tilfinningavirkjun (e. the master 

aptitude) sem er hæfni okkar til að setja okkur inn í ákveðið tilfinningalegt 

ástand ásamt viljanum til að ná árangri, tilfinningavitund (e. the roots of 

emphathy) sem er hæfni okkar til að skynja, þekkja og taka tillit til tilfinninga 

annarra og að lokum samskiptafærni (e. the social arts) sem er sú hæfni sem 

við höfum í mannlegum samskiptum.  

Goleman segir enn fremur (1998) að líffræðilegir hvatar stýri tilfinningum 

okkar. Við getum ekki vísað þeim frá okkur en við getum gert margt til að 

stjórna þeim. Þarna vísar Goleman í hversu mikilvægt það er að við horfumst 

í augu við tilfinningar okkar, lærum að þekkja þær og nýtum okkur þær. Ef 

skólastjóri er meðvitaður um tilfinningar sínar þá eru meiri líkur á að hann sé 

farsæll stjórnandi og eigi auðveldara með að horfast í augu við þau málefni 

sem koma upp í leikskólanum og á það við um barnaverndarmál líka.  

Þá segja Goleman, Boyatzis og McKee (2004) að ef stjórnandi ætlar að ná 

tilsettum árangri þá skiptir öllu máli hvernig hann ætlar að gera það. Þá eiga 

þau við nauðsyn þess að vera virkur á tilfinningasviðinu. Þarna er komið inn 
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á mikilvægi þess að þekkja vel inn á eigin gildi sem hafa áhrif á hvaða 

ákvarðanir eru teknar. Goleman o.fl. (2004) minnast einnig á fjögur svið 

tilfinningagreindar; sjálfsvitund, sjálfsstjórn, félagsvitund og tengslastjórn 

sem þau segja að efli stjórnendur að ná fram sínum markmiðum. Þessi fjögur 

svið eru samtvinnuð og að hluta til háð hverju öðru. Ef skólastjóri er til að 

mynda meðvitaður um eigin tilfinningar þá á hann auðveldara með að hafa 

stjórn á þeim í erfiðum aðstæðum, til dæmis þegar hann stendur frammi fyrir 

því hvort tilkynna þurfi um aðstæður barna til barnaverndar.   

2.5.4 Traust 

Samkvæmt Íslenskri orðabók (2007) er orðið traust skilgreint á nokkra vegu, 

meðal annars: Sýna einhverjum traust, bera traust til einhvers, treysta 

einhverjum, eitthvað sem má treysta, hjálp, liðveisla, vernd, styrkur, öryggi 

og treysta sér til. Hoy og Tschannen-Moran (1999) segja að traust hafi ýmsa 

merkingu. Allir vita hvað það er en samt sem áður er erfitt að koma frá sér 

nákvæmri skilgreiningu á því. Því skiptir máli í hvaða samhengi hugtakið 

traust er notað. Kratzer (1997) segir að traust sé til staðar þegar einstaklingur 

treystir annarri manneskju. Þetta traust er byggt á hvaða persónuleika sá sem 

treyst er hefur, getu hans, hæfni og heilindum. Hoy og Miskel (2012) líkja 

trausti við loft. Enginn hugsar mikið um það fyrr en þörf er á því og þegar það 

er ekki til staðar. Traust er því samkvæmt þessum skilgreiningum mjög 

víðtækt orð og felur það í sér mjög gildishlaðna merkingu og meta þarf hverju 

sinni í hvaða samhengi talað er um traust. 

Traust varðandi barnaverndarmál getur verið á ýmsan máta. Þegar 

leikskólastjóri tilkynnir til barnaverndar er mikilvægt að hann treysti því að 

tekið verði faglega á málefnum viðkomandi barns. Einnig er mikilvægt að 

traust ríki á meðal starfsmanna þar sem þeir ráðfæra sig hver við annan um 

þann grun sem vaknað hefur. Auk þess skiptir máli að starfsmenn beri það 

mikið traust til leikskólastjóra að þeir leiti til hans og treysti því að hann 

bregðist vel við og veiti þann stuðning sem nauðsynlegur er við þessar 

aðstæður.  

Skarlicki og Dirks (2002) skilgreina traust til stjórnanda þannig að það 

endurspegli þá trú sem starfsmenn hafa á stjórnandanum þegar á reynir. 

Þetta traust starfsmanna á stjórnanda segja þeir að samanstandi af þremur 

þáttum sem eru velvild (e. benevolence) þar sem stjórnanda er umhugað um 

velferð starfsmanns, heiðarleiki (e. integrity) þar sem stjórnandi stendur við 

orð sín og hæfni (e. ability) þar sem stjórnanda er treyst til sinna starfi sínu á 

skilvirkan hátt. Hoy og Tschannen-Moran (1999) telja hins vegar að fimm 

þættir séu einkennandi fyrir traust og auk velvildar, heiðarleika og hæfni eru 
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það áreiðanleiki (e. reliability) sem snýr að því að treyst sé á að einhver geri 

það sem þarf hverju sinni og hreinskilni (e. openess) þar sem einstaklingar 

deila þeim upplýsingum sem þeir hafa með öðrum.  

Í rannsókn sem gerð var í bandarískum grunnskóla (Kratzer, 1997) kom í 

ljós að kennarar voru viljugir til að standa með skólastjóranum í fyrirhuguðum 

breytingum á kennsluháttum vegna þess að þeir vissu að skólastjórinn studdi 

við og hafði trú á þeim auk þess sem hann hafði víðtæka þekkingu á kennslu 

og námi. Virðing, umhyggja og traust voru ráðandi í mörgum þáttum 

skólastarfsins sem gerði það að verkum að kennarar áttu auðvelt með að ná 

markmiðum sínum. Það er því mikilvægt að skólastjóri hafi traust til 

grundvallar í sínu starfi og starfsmenn upplifi að það er til staðar.  

Í könnun sem gerð var á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands 

var spurt um traust almennings til barnaverndar (Anni G. Haugen, 2011). Í 

ljós kom að 59% þátttakenda bar mikið eða mjög mikið traust til 

barnaverndar en 23% sögðust bera frekar lítið eða mjög lítið traust til hennar. 

Þeir sem yngri voru báru meira traust til barnaverndar en þeir sem eldri voru 

og því meiri menntun sem fólk hafði því meira traust bar það til 

barnaverndar. Áhugavert er hvernig traustið á barnavernd minnkar með 

aldrinum og vekur það upp spurningar hvort reynsla af þeirra störfum hafi 

þar áhrif auk þess hvort viðhorf sem fólk hefur til barnaverndar hafi áhrif á 

hversu líklegt það er að tilkynna.  

Daglega eiga starfsmenn í leikskólum samskipti við foreldra og byggja þau 

samskipti að mörgu leyti á trausti. Foreldrar treysta starfsmönnum fyrir 

börnum sínum sem eru jafnvel allan daginn í leikskólanum og er því traust 

mikilvæg forsenda í þeim samskiptum. Á móti kemur að starfsmenn treysta 

því að þegar þeir kveðja börnin í lok dags eigi þau ánægjulegar 

samverustundir með foreldrum sínum. Í rannsókn Svensson og Janson (2008) 

kom fram að færni starfsmanna í leikskólum til að stofna til og viðhalda 

góðum samskiptum við fjölskyldur barna væri mikilvægur þáttur í því hvernig 

foreldrar bregðast við ef tilkynnt er til barnaverndar. Þetta er áhugaverður 

punktur því samkvæmt þeim rannsóknum sem hér hefur verið vitnað í óttast 

starfsmenn á sama tíma hvernig foreldrar bregðast við í þeim aðstæðum. 

Starfsmenn eru hræddir um að þau góðu samskipti og það mikla traust sem 

hefur verið ríkjandi á milli þeirra og foreldra sé ógnað ef tilkynnt er til 

barnaverndar og því skiptir miklu máli að byggja upp traust við foreldra.  

Í viðhorfskönnun foreldra leikskólabarna í Reykjavík árið 2013 

(Reykjavíkurborg, 2013) kom í ljós að 96% foreldra telja að barn þeirra sé 

öruggt í leikskólastarfinu og 97% telja að börnum þeirra líði vel í leikskólanum 

og þeim sé sýnd umhyggja af starfsmönnum. Þessar tölur gefa til kynna að 
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foreldar bera mikið traust til starfsmanna í leikskólum. Í könnuninni kom 

einnig fram að 85% foreldra sögðust vera ánægðir sem samskipti sín við 

leikskólastjóra og vekur það upp spurningar hvort þau samskipti sem 

foreldrar eiga við leikskólastjóra séu oftar þess eðlis að rætt sé um 

viðkvæmari málefni sem líkur eru á að foreldrar séu ósáttir við.   

Í rannsókn sem Hoy og Tschannen-Moran (1999) gerðu kom í ljós fylgni á 

milli þess trausts sem var borið til mismunandi hópa innan skólans. Ef mikið 

traust var til dæmis borið til skólastjóra var einnig mikið traust ríkjandi á 

meðal samstarfsfélaga. Að sama skapi ef foreldrar báru mikið traust til 

skólans þá báru starfsmenn einnig mikið traust til skólastjóra. Einnig kom í 

ljós að því meiri samvinnu sem kennarar áttu við foreldra og því meiri þátt 

sem foreldrar áttu í ákvarðanatöku, því meira traust báru þeir til skólans. 

Ljóst er að þörfin á trausti er víða til staðar í skólum eins og Hoy og Miskel 

benda á (2012). Kennarar treysta á skólastjórann og þeir trúa að hann muni 

alltaf bregðast við á þann hátt að hann gæti hagsmuna allra, sé opinn, 

heiðarlegur og hæfur. En skólastjórinn treystir einnig á kennarana. Kennarar 

treysta einnig hverjum öðrum því þeir hafa myndað ákveðinn trúnað jafnvel 

í erfiðum aðstæðum og treysta á að samstarfsfélagarnir séu traustsins virði. 

Einnig treysta kennarar á góð samskipti við nemendur sína og foreldra þeirra. 

Þeir treysta á að börnin séu hæfir nemendur, treysta því sem foreldrar og 

börn segja þeim og treysta því að foreldrar og börn komi fram við þá af 

heiðarleika.  

Í lok upptalningarinnar um traust má nefna það traust sem litlu 

skjólstæðingarnir, börnin, bera til þeirra sem annast þau og eiga að sjá til þess 

að velferð þeirra sé vel gætt. Börn bera traust til foreldra sinna sem eru þeirra 

fyrirmyndir og stoð í lífinu og er foreldrunum treyst til að gæta hagsmuna 

þeirra. Því miður getur heimilið ekki alltaf verið það trausta skjól sem því er 

ætlað að vera og því er nauðsynlegt að börn finni annað athvarf þar sem þau 

telja að traust sé ríkjandi. Því er mikilvægt að börn treysti starfsmönnum í 

leikskólum því þannig telja börnin sig mögulega getað trúað þeim fyrir 

upplifun sinni og þeim aðstæðum sem þau búa við. Starfsmenn þurfa því að 

byggja upp traust við börnin þannig að þau finni að þau geti leitað þangað 

þegar á þarf að halda.  

Nanna Þóra Andrésdóttir (2014) segir að börn sem búa við ofbeldi á 

heimilum vilji tjá sig um það og finna að þeim sé treyst. Sá sem beitir barn 

ofbeldi óskar oft eftir að Nönnu sögn að því sé haldið leyndu og því þurfa 

kennarar að vita hvaða spurninga á að spyrja börn að og hvernig eigi að orða 

þær ef grunur vaknar um að ekki sé hlúð vel að börnum. Ingibjörg H. 

Harðardóttir, Steinunn Gestsdóttir og Guðrún Kristinsdóttir (2014) greina frá 
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niðurstöðum skólakönnunar sem gerð var á Íslandi á 1000 skólabörnum en 

þar kom fram að lítill hluti nemenda myndi segja kennara frá þeirri vitneskju 

sem þeir hefðu um slæma meðferð á heimili sínu og leita frekar til annarra 

aðila. Þarna kemur inn á mikilvægi þess að traust sé ríkjandi í skólum og 

skiptir því gríðarlega miklu máli að skólastjórinn sem fyrirmynd annarra í 

skólasamfélaginu leggi sitt af mörkum að byggja upp traust svo allir geti leitað 

aðstoðar sem á þurfa að halda, sérstaklega börnin.  

2.6 Samantekt 

Þær hröðu breytingar sem orðið hafa á íslensku samfélagi hafa haft áhrif á 

börn og þeirra uppvaxtarskilyrði. Frá því að alast upp á mannmörgu heimili 

fyrir hundrað árum síðan í það að dvelja í leikskóla að jafnaði í átta til níu 

klukkustundir á degi hverjum eru gríðarlega miklar breytingar. Það er síður 

en svo hægt að segja að börn bjuggu endilega við gott atlæti áður fyrr og því 

miður er það staðreynd að ekki er hægt að treysta á að öll börn búi við 

viðunandi aðstæður enn í dag. Það sýnir sig í auknum fjölda tilkynninga til 

barnaverndarnefnda. Þó eru tillkynningar frá leikskólum hlutfallslega mjög 

fáar en þeim fjölgar þegar börn fara í grunnskóla. Það vekur upp spurningar 

hvað það er sem veldur því. Ef til vill hafa kröfurnar sem gerðar eru til barna 

í grunnskólum, t.d. varðandi heimanám þarna eitthvað að segja þar sem það 

gæti verið skýr mælikvarði á hvernig foreldrar styðja við börn sín. Ekki eru 

skýr viðmið til um hver eru einkenni vanrækslu foreldra barna í leikskólum 

varðandi nám og því gæti verið erfitt fyrir starfsmenn í leikskólum að greina 

hvort um vanrækslu sé að ræða.  

Einnig má velta fyrir sér hvort þekking starfsmanna í grunnskólum sé 

almennt meiri varðandi greiningu og viðbrögð við því þegar grunur vaknar 

um að ekki sé allt með felldu varðandi velferð barns. Rannsóknir sem hér 

hefur verið vísað í benda til þess að starfsmenn í leikskólum telja sig skorta 

þekkingu á barnaverndarmálum. Þá eru þeir óöruggir um hvaða áhrif 

tilkynningar frá þeim til barnaverndarnefnda hafi á þau samskipti sem þeir 

eiga á degi hverjum við foreldra barnanna. Það vekur upp spurningar um 

hvort sú nálægð sem starfsmenn leikskóla eiga við fjölskyldur barna hafi áhrif 

á hvort það vakni upp grunur um að ekki sé nægilega vel hlúð að börnum.  

Í grunnskólum eru daglegu samskiptin milli foreldra og starfsmanna á 

annan hátt en í leikskóla og því gæti það verið áhrifavaldur. Mögulega gætu 

stjórnunarhættir í skólum einnig haft mikil áhrif á fjölda tilkynninga frá 

skólum. En burtséð frá því hver skýringin er á þessum fáu tilkynningum frá 

leikskólum er ljóst að börn sem búa við óviðunandi aðstæður fara jafnvel í 

gegnum leikskólaárin sín með þau skilaboð í farteskinu að ekkert sé 
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athugavert við aðstæðurnar þar sem enginn hefur ef til vill gert athugasemdir 

við þær.  

Þau verkefni sem leikskólastjórar takast á við eru með fjölbreyttum hætti 

eins og hér hefur komið fram. Væntingarnar sem gerðar eru til þeirra eru 

miklar og sú ábyrgð sem á herðum þeirra hvílir sem stjórnendur er gríðarlega 

víðfeðmd. Með breyttu hlutverki barnanna okkar í samfélagi sem er í stöðugri 

þróun verða verkefnin sífellt fleiri og nýjar áskoranir koma upp reglulega sem 

leikskólastjórar þurfa að takast á við. Það er misjafnt hvaða kröfur 

leikskólastjórar gera sjálfir til starfs síns og væntingar þeirra í starfi eru ekki 

endilega í samræmi við hvað bíður þeirra á degi hverjum eins og rannsóknir 

sem hér hefur verið vitnað í hafa leitt í ljós.  

Sú reynsla sem leikskólastjórar búa yfir, gildin sem þeir hafa að leiðarljósi, 

sú þekking sem þeir hafa aflað sér og það traust sem þeir hafa áunnið sér 

hafa áhrif í daglegri stjórnun. Og þær ákvarðanir sem teknar eru mótast 

ósjálfrátt af þessum þáttum. Því er mikilvægt að stjórnandi sé meðvitaður um 

eigin takmarkanir og þekki inn á tilfinningar sínar, viðhorf og viðbrögð þegar 

svo stór ákvörðun eins og að tilkynna til barnaverndarnefndar er tekin. Þá 

kemur inn á mikilvægi þess að stjórnandi skoði hvert og eitt mál sem upp 

kemur gaumgæfilega og taki svo þá ákvörðun sem er viðkomandi barni til 

heilla. 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla er lýst hvernig rannsóknin var framkvæmd og rökstutt hvernig 

staðið var að vali á rannsóknaraðferðum. Gerð verður grein fyrir því 

rannsóknarsniði sem varð fyrir valinu og fjallað um það sem þarf sérstaklega 

að hafa í huga við gerð rannsóknar sem þessarar. Þá verður fjallað um hvernig 

staðið var að vali á þátttakendum í rannsókninni og bakgrunni þeirra verður 

lýst. Greint verður frá hvernig gagnaöflun fór fram og hvaða aðferðum var 

beitt við skráningu og greiningu gagna. Þá verður fjallað um siðferðileg 

álitamál sem komið geta upp við rannsóknir sem þessa og hvaða takmarkanir 

eru á henni. 

3.1 Val á rannsóknaraðferð 

Lichtman (2013) segir að aðferðafræði sé aðferð við að nálgast upplýsingar 

um félagslegan veruleika og við veljum þá aðferð sem best þjónar því 

markmiði sem rannsóknin eða rannsóknarspurningarnar hafa. Í þessari 

rannsókn er leitast við að öðlast skilning á þeirri reynslu sem leikskólastjórar 

hafa af tilkynningum til barnaverndarnefnda og leitast við að finna ástæður 

þess að ekki berist fleiri tilkynningar til barnaverndar frá leikskólum en raun 

ber vitni.  

Til að fá sem heildstæðasta mynd af reynslu var talið vænlegast til 

árangurs að gera eigindlega rannsókn. Í slíkum rannsóknum eru viðfangsefnin 

oftast fá og markmiðið er að fræðast um það sem viðmælendur hafa fram að 

færa. Lögð er áhersla á að fá ítarlegar upplýsingar. Ekki er lögð áhersla á að 

geta alhæft um niðurstöðurnar heldur er miðað að því að dýpka þann skilning 

sem fæst úr rannsókninni. Þannig er ekki ætlast til að aðeins sé til einn 

sannleikur heldur sé um að ræða mörg mismunandi sjónarhorn. Gert er ráð 

fyrir að hver og einn hafi sinn eigin veruleika og er hann byggður á skynjun 

hvers og eins. Eigindlegar rannsóknir eru gerðar í náttúrulegu umhverfi þar 

sem aðstæðum er ekki stýrt eða hagrætt. Þær bjóða upp á sveigjanleika í 

rannsóknarsniði og framsetningu. Rannsakandi gegnir lykilhlutverki þar sem 

hann er sá sem túlkar þau gögn sem aflað er (Lichtman, 2013).  

3.1.1 Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsnið eigindlegra rannsókna geta verið af ýmsum toga, s.s. 

tilviksrannsókn, etnografía, lífssögurannsókn, fyrirbærafræðileg rannsókn, 
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þróun vettvangstengdrar kenningar, samþætting eigindlegra og megindlegra 

rannsókna, starfendarannsókn og almenn nálgun. Þá geta rannsóknar-

aðferðirnar verið með mismunandi hætti og má þar nefna með viðtölum, 

vettvangsathugunum, í rýnihópum og skjalarýni á fyrirliggjandi gögnum 

(Lichtman, 2013).  

Í rannsókninni var notast við fyrirbærafræðilega nálgun á viðfangsefnið. Í 

því rannsóknarsniði er leitast við að skilja hvernig fólk upplifir aðstæður sínar 

og rannsakendur reyna að skilja tiltekið fyrirbæri út frá reynslu viðmælenda 

og finna kjarnann (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Fyrirbærafræðileg 

rannsóknaraðferð getur veitt verðmætar upplýsingar sem rannsakandinn á 

erfitt með að fá með öðrum hætti og því þarf að hafa hugfast að þátttakendur 

séu fáir og markmiðið er ekki að alhæfa heldur að dýpka skilning og auka 

þekkingu á fyrirbærinu sem slíku.  

Tekin voru viðtöl við þátttakendur rannsóknarinnar sem voru 

leikskólastjórar og notast var við viðtalslista. Greint verður nánar frá gerð 

viðtalslista hér á eftir. Einnig voru tveir rýnihópar settir af stað sem 

samanstóðu af leikskólakennurum. Tilgangurinn með rýnihópum var að fá 

innsýn í viðhorf, þekkingu og reynslu leikskólakennara á barnaverndarmálum 

og fá þeirra álit á hvers vegna ekki berast fleiri tilkynningar en raun ber vitni 

til barnaverndarnefnda. Nánar verður fjallað um rýnihópa síðar í þessum 

kafla.  

Silverman (2013) segir að með notkun blandaðra aðferða eins og hér var 

notast við megi mögulega fá meiri heildarmynd af viðfangsefninu. Sigurlína 

Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir (2013) taka undir orð Silverman og segja að 

hægt sé að fá fyllri mynd af viðfangsefninu með því að nota fleiri en eina 

aðferð í rannsókn.   

3.1.2 Gerð viðtalslista 

Samkvæmt Lichtman (2013) eru viðtöl talin geta veitt greiðan aðgang að 

persónulegri reynslu og upplifun. Viðtölin sem voru tekin í rannsókninni voru 

hálfopin, þ.e. notast var við hálfstaðlaðan viðtalslista svo tryggt var að þær 

upplýsingar komi fram sem mikilvægar eru fyrir rannsóknina. Þannig var sami 

viðtalsrammi lagður fyrir í öllum viðtölunum en viðmælendur fengu að segja 

sína sögu með eigin orðum. Viðtalslistanum var skipt í fimm meginspurningar 

sem hafa hver og ein sitt þema sem er einkennandi fyrir þær upplýsingar sem 

leitað var eftir. Þessir flokkar spurninga eru eftirfarandi: 

 Viðbrögð vegna gruns um að velferð barna sé ekki nægilega vel gætt 

 Bakgrunnsupplýsingar um leikskólastjóra 
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 Ferli tilkynninga og reynsla leikskólastjóra af þeim  

 Þekking leikskólastjóra á barnaverndarmálum og miðlun þekkingar til 
starfsmanna leikskólans 

 Viðhorf leikskólastjóra til tilkynninga til barnaverndar 

Undir hverri meginspurningu voru nokkrar dýpkunarspurningar til stuðnings. 

Silverman (2013) segir að ef viðmælendur vita eftir hverju rannsakandi er að 

sækja má gera ráð fyrir að þeir svari á þann veg sem þeir telja að rannsakandi 

vilji að þeir svari. Því er ekki æskilegt að spyrja viðmælendur beint um 

rannsóknarspurningarnar sem slíkar heldur spyrja um efni sem tengjast þeim. 

Mikilvægt er að hafa í huga þegar viðtalslisti er byggður upp að viðtölin hefjist 

á opinni spurningu (e. grand tour) sem fær viðmælanda strax í upphafi til að 

vera opinn fyrir rannsakandanum og getur það skipt miklu máli fyrir 

framvindu viðtalsins (Lichtman, 2013). 

Þó stuðst var við viðtalslista í rannsókninni voru fleiri spurningar lagðar 

fram í tengslum við þau svör sem viðmælendur gáfu. Þannig var stuðlað að 

því að hvert viðtal varð félagsleg athöfn eins og Helga Jónsdóttir skilgreinir 

(2013) þar sem samskipti rannsakanda og viðmælanda endurspegla samspil 

hugsana, hegðunar, skynjana og tilfinninga. Í því samhengi var mikilvægt að 

rætt var saman á jafningjagrundvelli um fyrirfram ákveðið umræðuefni. 

Viðtalslista má sjá í Viðauka III. 

3.1.3 Rýnihópur 

Rýnihópar (e. focus groups) er rannsóknaraðferð þar sem hópur fólks með 

ákveðin sameiginleg einkenni kemur saman og ræðir um ákveðið 

viðfangsefni á markvissan hátt (Sóley S. Bender, 2013). Silverman (2013) 

bendir á að rýnihópar hafa til að mynda verið mikið notaðir í 

markaðsrannsóknum. Aðferðin byggir að mati Sóleyjar (2013) á félagslegum 

samskiptum innan hópsins og er leið til að hlusta á fólk ræða saman og læra 

af því um leið. Stjórnandi hvetur til samræðna á milli þátttakenda. Rýnihópar 

eru oft notaðir til að fá vitneskju um málefni sem lítil vitneskja er um og getur 

gefið nánari upplýsingar um viðfangsefnið en þegar eingöngu er notast við 

einstaklingsviðtöl. Mikilvægt er að rannsakandi sé meðvitaður um að 

umræður geta beinst í aðrar áttir en fyrirfram var ákveðið. Fyrir því þarf 

rannsakandi að vera opinn og reiðubúinn að leyfa umræðum að þróast eftir 

því hverju viðmælendur vilja koma á framfæri. 

Notast var í rannsókninni við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma með 

viðtalsspurningum (sjá Viðauka IV) og skiptust spurningarnar í eftirfarandi 

flokka:  
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 Viðbrögð vegna gruns um að velferð barna sé ekki nægilega vel gætt 

 Bakgrunnsupplýsingar um leikskólakennara 

 Ferli tilkynninga og reynsla af þeim 

 Þekking leikskólakennara á barnaverndarmálum  

 Viðhorf til tilkynninga til barnaverndar 

3.2 Val á þátttakendum 

Hér verður lýst hvernig staðið var að vali á þátttakendum rannsóknarinnar. 

Fyrst verður gerð grein fyrir þeim leikskólastjórum sem rætt var við og síðan 

verður fjallað um þátttakendur í rýnihópum. Haft var samband við alla 

þátttakendur rannsóknarinnar í gegnum tölvupóst. Þar var gerð grein fyrir 

rannsókninni og óskað eftir þátttöku þeirra. Kynningarbréf var sent með sem 

viðhengi, sjá Viðauka I og II 

3.2.1 Leikskólastjórar sem viðtöl voru tekin við  

Tekin voru viðtöl við átta leikskólastjóra úr sex mismunandi sveitarfélögum 

víðsvegar af landinu. Þrjú af þessum sveitarfélögum eru á höfuðborgar-

svæðinu en hin þrjú eru á landsbyggðinni.  

Tafla 1. Leikskólastjórar sem þátt tóku í rannsókn. 

Nafn  Sveitarfélag Starfsaldur Fjöldi ára sem 

leikskólastjóri 

Arngunnur A  Höfuðborgarsvæði 20 5 

Bergþóra A  Höfuðborgarsvæði 17 10 

Camilla B  Höfuðborgarsvæði 31 15 

Dísella C  Höfuðborgarsvæði 21 10 

Elínborg C  Höfuðborgarsvæði 43 26 

Friðrikka D  Landsbyggðin 30 28 

Gunnhildur E  Landsbyggðin 22 5 

Hallgerður F  Landsbyggðin 20 15 

 

Með því að dreifa vali á þátttakendum á þennan fjölda sveitarfélaga var 

vonast eftir að mögulega kæmi í ljós hvort tengsl væru meðal annars á milli 

þess hvernig samstarfi er háttað á milli barnaverndar og leikskóla í 

viðkomandi sveitarfélagi annars vegar og hvernig leikskólastjórar standa að 
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tilkynningum til barnaverndarnefndar hins vegar. Einnig var markmiðið að 

kanna hvort stærð sveitarfélagsins og meiri nálægð við íbúa þess hefði 

einhver áhrif. Miðað var við að velja leikskólastjóra sem hafa próf í leikskóla-

kennarafræðum og hafa að lágmarki fimm ára reynslu sem stjórnendur. 

Þannig voru taldar auknar líkur á því að þeir hefðu verið í þeirri stöðu að  

tilkynna til barnaverndarnefndar og því færir um að miðla þeirri reynslu sem 

þeir hafa af málaflokknum. Að öðru leyti var val á þátttakendum 

handahófskennt (e. random sampling) en sú aðferð er öruggust til að tryggja 

að ýmsir áhrifavaldar sem geta haft áhrif á niðurstöður rannsóknar dreifist 

jafnt (Guðmundur Þorgeirsson, 2013). Þannig var einnig líklegra að 

viðmælendur væru með ólíkan bakgrunn hvað varðar starfsaldur, þekkingu 

og reynslu. Silverman (2013) segir að í eigindlegum rannsóknum sé ekki gerð 

krafa um að úrtak sé dæmigert fyrir þýði heldur skuli velja þátttakendur sem 

eru einkennandi fyrir fyrirbærið sem rannsaka á.  

3.2.2 Leikskólakennarar sem tóku þátt í rýnihópum 

Myndaðir voru tveir rýnihópar og í hvorum fyrir sig voru fimm þátttakendur.  

Tafla 2. Þátttakendur í rýnihóp 1. 

 

Tafla 3. Þátttakendur í rýnihóp 2. 

Nafn Sveitarfélag Starfsaldur Starfsheiti 

Nadía H  Höfuðborgarsvæðið 18 Deildarstjóri 

Oddhildur B  Höfuðborgarsvæðið 15 Deildarstjóri 

Pálína A  Höfuðborgarsvæðið 16 Deildarstjóri 

Regína B  Höfuðborgarsvæðið 19 Leikskólakennari 

Sigurlaug I  Landsbyggðin 17 Aðst.leiksk.stjóri 

 

Nafn Sveitarfélag Starfsaldur Starfsheiti 

Ingveldur G  Landsbyggðin 30 Leikskólakennari 

Jófríður B  Höfuðborgarsvæðið 16 Deildarstjóri 

Karitas H  Höfuðborgarsvæðið 8 Deildarstjóri 

Lovísa B  Höfuðborgarsvæðið 20 Aðst.leiksk.stjóri 

Matthildur H  Höfuðborgarsvæðið 15 Deildarstjóri 
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Við val í rýnihópana var lögð áhersla á að þátttakendur væru leikskóla-

kennarar að mennt og með að lágmarki fimm ára reynslu í starfi. Með því að 

setja þessi skilyrði voru auknar líkur á að leikskólakennararnir hefðu víðtæka 

reynslu af leikskólastarfi, þekkingu á fjölbreyttum barnahópi og verið í 

aðstæðum þar sem grunur hefur vaknað um að velferð barna væri ekki gætt 

nægilega vel. Miðað var við að þátttakendur í rýnihópum kæmu frá nokkrum 

mismunandi sveitarfélögum.  

3.3 Skráning og úrvinnsla gagna 

Óskað var eftir samþykki þátttakenda fyrir því að viðtölin væru hljóðrituð og 

átti það einnig við um rýnihópana. Notast var við spurningalista auk þess sem 

skrifblokk og penni voru við höndina til að skrá niður sérstakar athugasemdir. 

Þó var miðað við að gera sem minnst af því að skrifa niður athugasemdir til 

að stöðva ekki flæði viðtalanna að óþörfu.  

Að viðtölum loknum voru ýmsar athugasemdir og minnispunktar skrifaðir 

niður sem gögnuðust við úrvinnsluna og lögð var áhersla á að gera það sem 

allra fyrst eftir að viðtali lauk meðan það var rannsakanda enn í fersku minni. 

Viðtölin voru síðan afrituð eins fljótt og auðið var, í flestum tilfellum 

samdægurs. Þá var hugað að því að leita eftir flokkum og sameiginlegum 

þemum eftir einstökum efnisþáttum sem voru teknir til sérstakrar 

umfjöllunar og úrvinnslu. Sömu vinnubrögð voru viðhöfð við úrvinnslu úr 

samtölum rýnihópa. Viðtölin sem tekin voru við leikskólastjórana stóðu yfir í 

mislangan tíma, frá 43 mínútum það stysta upp í 78 mínútur það lengsta. 

Samtölin við rýnihópa stóðu bæði yfir í rúma klukkustund. Öllum 

hljóðupptökum var eytt að afritun lokinni. 

3.4 Tilkynningaskylda og leyfi 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar og er númer tilkynningar 

S7295/2015. Þátttakendur í rannsókninni fengu sent kynningarbréf sem 

greindi frá markmiði og tilgangi rannsóknarinnar (sjá Viðauka I og II). 

3.5 Siðferðisleg álitamál 

Sigurður Kristinsson (2013) bendir á að í siðfræði heilbrigðisgreina eru fjórar 

höfuðreglur sem eru til grundvallar og eru þær kenndar við sjálfræði, 

skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Þessar reglur voru hafðar til hliðsjónar í 

rannsókninni. Í sjálfræðisreglunni er minnst á mikilvægi þess að misnota ekki 

fólk eða koma því í rannsókn á fölskum forsendum. Þátttakendur verða því 

að gefa upplýst og óþvingað samþykki sitt fyrir þátttöku. Áður en rannsókn 
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hófst fengu þátttakendur sent bréf sem greindi frá markmiði og tilgangi 

rannsóknarinnar (sjá Viðauka I og II).  

Skaðleysisreglan felur í sér að nauðsynlegt er að forðast allan skaða af 

rannsókninni. Áhættan við þátttöku þarf að vera í lágmarki og ávinningurinn 

nægilega mikill til að réttlæta hana (Sigurður Kristinsson, 2013). Fullum 

trúnaði var gætt við rannsóknina. Nöfnum þátttakenda var breytt og eru þau 

órekjanleg. Einnig var bakgrunnsupplýsingum breytt lítilsháttar svo ekki sé 

hægt að rekja þær til viðmælenda. Þau málefni sem tengjast barnavernd eru 

mjög viðkvæm og getur snert þá sem rannsóknin beinist að á persónulegan 

hátt. Leikskólastjórar voru spurðir um reynslu sína af barnaverndarmálum 

þar sem möguleiki var á að persónuleg viðmið réðu að einhverju leyti því 

hvernig þeir bregðast við þegar um slík mál er að ræða. Því var mikilvægt að 

hafa hugfast að spurningarnar gátu snert viðkvæma strengi og því var aðgátar 

sérstaklega gætt með varfærnislegu orðavali í spurningum og var 

rannsakandi opinn fyrir því að viðmælendur myndu fá að stýra farvegi 

viðtalsins eins og kostur var á.  

Velgjörðarreglan snýst um skylduna til að láta sem best af sér leiða og 

jafnvel efla hag þeirra sem koma að máli (Sigurður Kristinsson, 2013). Þó ekki 

sé hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar gefa þær vonandi 

ákveðnar vísbendingar um þennan málaflokk sem mögulega geta komið að 

gagni fyrir áframhaldandi rannsóknir. Að lokum er réttlætisreglan þar sem 

minnst er á mikilvægi þess að gæta sanngirnis þegar kemur til dæmis að því 

hver hefur ávinning af rannsókninni því ekki er sjálfgefið að þeir sem taka þátt 

í henni séu þeir sem munu njóta góðs af henni (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Það er von rannsakanda að sem flestir munu geta notið góðs af niðurstöðum 

rannsóknarinnar, ekki síst þeir sem þátt tóku í rannsókninni.  

3.6 Takmarkanir rannsóknar 

Eins og fram hefur komið hefur rannsakandi sjálfur tekið þátt í tilkynningum 

til barnaverndar sem stjórnandi í leikskóla og hefur því ákveðna reynslu í 

þessum málaflokki. Því var talið mikilvægt að hafa hugfast að láta ekki eigin 

reynslu og skoðanir vera ráðandi í vali á spurningum og hvernig niðurstöður 

voru túlkaðar. Þetta var haft í huga í bæði rýnihópum og viðtölunum við 

vinnslu á þeim gögnum sem aflað var. Úrtak rannsóknarinnar eru átta 

leikskólastjórar sem viðtöl voru tekin við og tíu leikskólakennarar í tveimur 

rýnihópum. Ekki er hægt að alhæfa um niðurstöður rannsóknarinnar en 

rannsakandi hefur þær væntingar að þær gefi samt sem áður mynd af því 

hvers vegna ekki berist fleiri tilkynningar til barnaverndar en raun ber vitni og 

hver reynsla leikskólastjóra er af slíkum tilkynningum.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar. Fyrst verður 

fjallað um niðurstöður þeirra viðtala sem tekin voru við leikskólastjóra og 

verða niðurstöðurnar kynntar út frá þeim fimm flokkum spurninga sem 

lagðar voru fyrir þá. Þar á eftir verður gerð grein fyrir niðurstöðum úr 

rýnihópunum tveimur og svör þeirra borin saman við svör leikskólastjóranna. 

Svörin verða einnig kynnt út frá þeim flokkum spurninga sem lagðar voru fyrir 

hópinn. Að lokum verður samantekt á niðurstöðum rannsóknarinnar. Eins og 

greint var frá í kafla þrjú hér á undan var nöfnum þátttakenda breytt og því 

eru um dulnefni að ræða.  

4.1 Niðurstöður viðtala við leikskólastjóra 

Viðtölin við leikskólastjórana átta voru tekin í marsmánuði árið 2015. Viðtölin 

fóru flest öll fram á skrifstofum þeirra en tvö fóru fram í gegnum síma og eitt 

í opinberri byggingu á höfuðborgarsvæðinu. Gerð verður grein fyrir svörum 

leikskólastjóra hér á eftir í nokkrum undirflokkum eftir viðfangsefnum.  

4.1.1 Viðbrögð leikskólastjóra þegar grunur vaknar 

Leikskólastjórarnir átta sögðust allir hafa einhverja reynslu af 

barnaverndarmálum en hún er þó mismikil. Þeir leikskólastjórar sem hafa 

lengst starfað hafa minni reynslu af málaflokknum. Dæmi um það er Friðrikka 

sem sagði:   

Annars er ég alltaf drulluhrædd að þegar fólk spyr hvort eitthvað 

sé að á þessu heimili þá segi ég alltaf bara ekki koma með ásökun 

nema þið séuð vissar, sem sagt hafi rökstuddan grun. Fólk getur 

æst hvert annað upp í svona vitleysu, svo er það ekki neitt. 

Þessi mismikla reynsla sem leikskólastjórar hafa af barnaverndarmálum er 

ekki bundin við hvort þeir starfa á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. 

Elínborg sem einnig hefur langa stjórnunarreynslu sagðist hafa litla reynslu af 

málaflokknum en virk viðbragðsáætlun er við skóla hennar. Þeir 

leikskólastjórar sem hafa meiri reynslu af barnaverndarmálum sögðust fylgja 

ákveðnu ferli þegar grunur vaknar að um barnaverndarmál sé að ræða. Betur 

verður fjallað um þessa reynslu leikskólastjóra hér á eftir í nokkrum 

undirköflum.  
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4.1.1.1 Fyrstu viðbrögð leikskólastjóra  

Leikskólastjórarnir byrja flestir á að afla sér meiri upplýsinga um þau mál sem 

vaknar grunur á að séu barnaverndarmál. Camilla sagðist fylgjast með í 

ákveðinn tíma. Stundum séu þó mál alveg augljós og þá ráðfærir hún sig við 

teymi sem starfandi er á vegum sveitarfélagsins sem kemur í leikskólann á 

sex til sjö vikna fresti. Í þessu teymi eru sálfræðingur, félagsráðgjafi og 

sérkennari. En Camilla sagði að hún byrji þó alltaf á að ræða við foreldra og 

gefur þeim ábendingar. Hún tilkynnir ef þessar ábendingar skila ekki árangri. 

Ef grunur er um kynferðislega misnotkun hefur Camilla fengið þau skilaboð 

að ræða ekki við foreldra en hún telur mikilvægt að þau mál séu grandskoðuð 

áður en ákveðið er að tilkynna um þau.  

Arngunnur sagðist meta eftir eðli hvers máls hvernig fyrstu viðbrögð 

hennar eru. Ef grunur er um vanrækslu er það skráð niður í ákveðinn tíma og 

svo er tekin ákvörðun um hvort það sé tilkynnt. Ef það sjást strax til dæmis 

meiðsli á barninu þá leitar hún sér aðstoðar hjá félagsmálayfirvöldum í 

sveitarfélaginu. Þar fær hún ráðleggingar um næstu skref.  

Fyrstu viðbrögð Dísellu, Gunnhildar, Bergþóru og Hallgerðar eru svipuð og 

hjá Arngunni og bregðast þær við í samræmi við um hvað málið snýst. Í 

leikskóla Bergþóru er starfandi svokallað samráðsteymi sem er skipað auk 

hennar sjálfrar af aðstoðarleikskólastjóra og sérkennslustjóra. Ef grunur 

vaknar hjá starfsmönnum er fyllt út ákveðin tilvísun þess efnis sem tekin er 

svo fyrir í teyminu sem hittist reglulega.  

Hallgerður sagði að fyrstu viðbrögðin skipti miklu máli. ,,Þetta er 

náttúrulega mjög viðkvæmt og skiptir máli að bregðast vel við, það getur 

aukið vanda ef þú ferð af stað og gerir ranga hluti.‘‘ Hallgerður sagðist 

ráðfæra sig við starfsmenn félagsþjónustunnar í sveitarfélaginu og telur það 

mikilvægt.  

Ég ráðfæri mig og hérna leita eftir aðstoð ... mér finnst það gott 

því það er ekkert hérna mitt sérsvið og mér finnst skipta máli í 

þessu sem öðru að gera rétt og vinna vel og faglega og þess 

vegna leita ég álits og aðstoðar ef ég er óörugg.  

Misjafnt er hversu langan tíma leikskólastjórarnir gefa sér til að taka 

ákvörðun um hvernig bregðast skuli við þegar grunur vaknar um að ekki sé 

nægilega vel hugað að velferð barna. Camilla sagði að það geti tekið allt að 

tvö ár og yfirleitt þurfi nokkur atvik að koma upp. Hún ráðfærir sig þá við 

ráðgjafa á vegum sveitarfélagsins sem segir þá til um hvort ástæða sé til að 

aðhafast meira í málinu eða ekki. Arngunnur sagðist notast við ákveðna 
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þumalputtareglu og ef það er eitthvað að aðbúnaði barnsins gefur hún 

foreldrum viðvörun og hittir deildarstjórinn þá foreldra. Foreldrar fá tvö 

tækifæri ef málið er ekki alvarlegs eðlis. Í þriðja skipti sem sömu aðstæður 

koma upp sendir Arngunnur frá sér tilkynningu til barnaverndar. Þessar 

tilkynningar koma foreldrum ekki á óvart því þeir fá þau skilaboð frá Arngunni 

að til standi að tilkynna. Ef um alvarlegri brot er að ræða eins og kynferðisbrot 

eða ofbeldi tilkynnir hún þó strax um málið.  

Hallgerður sagðist reyna að láta ákvarðanaferlið ekki taka langan tíma. 

Henni finnst óþægilegt að leyfa þessum málum að veltast og vaxa og verða 

jafnvel að einhverju sem er ekki neitt. Því gengur hún eins hratt til verks og 

hægt er. ,,Mér finnst betra að gefa mér bara styttri tíma, ganga bara ákveðið 

til verks, taka ákvörðun og svo er það afgreitt út af borðinu barnið er þá með 

hreint borð og fjölskyldan.‘‘ Það er einnig misjafnt hversu langan tíma 

Gunnhildur tekur sér í þessa ákvarðanatöku. 

Sumt fer maður bara strax í og engin tolerance fyrir og tilkynni 

strax. Mér finnst betra að fara af stað, ræða við foreldra heldur 

en vega og meta í eitthvað langan tíma þó maður verði að spyrja 

foreldra erfiðra spurninga, mér finnst það heiðarlegra.  

Því oftar sem leikskólastjórarnir hafa tilkynnt til barnaverndar, því auðveldara 

er fyrir þá að taka þá ákvörðun. Arngunnur sagði að þegar hún samdi sína 

fyrstu tilkynningu tók það mjög langan tíma en nú er hún um tvær mínútur 

að því. Undir það tók Gunnhildur:   

Mér finnst þetta bara eitthvað sem tilheyrir mínu starfi og ég 

bara svo sem geng í hlutina af heiðarleika það finnst mér alltaf 

þægilegast sko og vera ekki að fela eitthvað og geyma eitthvað 

eða segja ekki frá einhverju og svona. Yfirleitt eiga þetta sem 

betur fer sér einhverjar eðlilegar orsakir, yfirleitt eru 

útskýringar, flest á sér útskýringar. Auðvitað er þetta alltaf erfitt 

en mér finnst mér hafa gengið vel.   

 Leikskólastjórarnir sem hafa sjaldnar tilkynnt töldu að mikilvægt væri að 

íhuga málið vel áður en tilkynnt væri. Elínborg sagðist ekki vilja hlaupa til 

þegar grunur vaknar um að eitthvað alvarlegt sé að. Hún kallar foreldra inn 

til sín í slíkum tilfellum og fer yfir stöðuna með þeim. Þá athugar hún hvort 

hægt sé að bæta ástandið en undantekning er á því ef grunur er um ofbeldi. 

Þá sagði Elínborg að hún myndi leita til teymis á vegum sveitarfélagsins og 

tilkynna strax. 
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4.1.1.2 Ákvörðunarferli tilkynninga til barnaverndar 

Leikskólastjórunum gengur misvel að meta hvort um barnaverndarmál er að 

ræða og nokkrir ráðfæra sig við yfirvöld í sveitarfélaginu sem eru þá ýmist 

félagsmálayfirvöld eða leikskólaráðgjafar. Arngunnur sagðist líklega vera 

komna með sjálfvirkan tékklista eins og hún orðaði það sjálf og ef það hakast 

við of marga þætti þá telur hún ástæðu til að tilkynna. Hún fer reglulega í 

gegnum barnahópinn með deildarstjórum þar sem velferð hvers og eins 

barns er könnuð. Hún var nýlega uppvís að því að deildarstjórar voru farnir 

að líta framhjá hlutum eins og skítugum samfellum og aðbúnaði sem henni 

fannst ekki hægt að horfa fram hjá.  

Ég held að ég sé með minna þol fyrir því heldur en margur 

deildarstjórinn. Af því að ég hef og vil ekki upplifa aftur að hafa 

samviskubit að hafa ekki gert eitthvað þegar ég var deildarstjóri 

sko að hafa ekki ýtt meira á leikskólastjórann að gera meira í 

málinu og fara í næsta fyrir ofan hana. Vaknaði grunur hjá mér 

og hún sagði já ég skal bara ræða þetta og það var ekki gert.  

Arngunnur vitnaði þarna í atvik sem kom upp þegar hún var nemi á sínum 

tíma.  

Það var búið að undirbúa sundferðir sérstaklega til að þrífa 

barnið af því að það var búið að vera einelti því að enginn vildi 

sitja við hliðina á því eða liggja, barnið bara lyktar. Þetta var svo 

klárlega dæmi um vanrækslu og í stað þess að ábyrgðin væri frá 

foreldrum, þeir gætu tekið sig á og fengið leiðbeiningu með það 

að þeir þyrftu að bæta sig þá var meðvirknin slík að það var farið 

í sund með barnið. Og engum fannst neitt athugavert við það.  

Arngunni fannst þetta svo rangt og hugsaði með sér að hún myndi aldrei taka 

þátt í svona meðvirkni sjálf.  

Ég hef bara það viðhorf, barnið á að njóta vafans. Ég er sko já þú 

veist ég meina foreldri verður þá bara að fara í fýlu. En barnið 

verður að njóta vafans og við vitum að við erum ekki að tilkynna 

nóg. Við vitum það að það er fullt fullt af börnum sem fara í 

gegnum skólakerfið og hafa lifað við hörmungar aðstæður og 

voru kannski ekki, enginn valdi að hlusta. 
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Camilla var sama sinnis og Arngunnur um mikilvægi þess að barnið fái alltaf 

að njóta vafans og hefur það til hliðsjónar þegar ákvörðun er tekin um hvað 

er aðhafst í málefnum varðandi barnavernd. Elínborg sagði að ef ákveðið 

hefur verið að tilkynna sé það að mjög vel athuguðu máli og þá er haft það til 

hliðsjónar að vilja leiðrétta stöðuna. Eitt sinn kom upp mál þegar Elínborg var 

reynsluminni í starfi. Móðir barns tilkynnti að faðirinn og vinir hans beittu 

barn ofbeldi. Hún taldi sig ekki hafa tekið á þessu máli eins og hún hefði átt 

að gera.  

Ég treysti mér ekki til að fara inn í þetta, ég trúði þessu ekki. Ég 

myndi kannski ekki bregðast svona við í dag eða ég vona ekki sko 

ég myndi náttúrulega láta barnið gjalda vafans ... ég slapp fyrir 

horn og ræddi þetta ekki við hina starfsmenn skólans. 

Hallgerður minntist á þau ólíku viðmið sem starfsmenn í leikskóla og 

félagsmálayfirvöld geta haft í þessum málaflokki til að meta hvort um 

barnaverndarmál sé að ræða eða ekki. Hennar eigin viðmið eru að ef henni 

finnst ekki aðstæður hæfa hennar eigin barni ætlar hún ekki neinu öðru barni 

að vera í þeim aðstæðum. Ákveðnar viðmiðanir eru hjá félagsmálayfirvöldum 

í sveitarfélaginu varðandi þennan málaflokk og horft er til þess þegar málin 

eru metin. Hallgerður sagði að mörkin sem starfsmenn skólans hafa varðandi 

þennan málaflokk séu misjöfn. Sem dæmi um misjöfn viðmið starfsmanna 

nefndi hún þá vettlinga börnin koma með í leikskólann. Það hefur vakið upp 

umræður í leikskólanum um hvort um barnaverndarmál sé að ræða ef barn 

kemur ítrekað í skólann án þess að vera með vettlinga við hæfi að mati 

starfsmanna.    

Við þurfum að meta hvenær við erum að tala um hluti sem að 

eru að valda barninu skaða eða hvort það er eitthvað sem eru 

ákveðnir fordómar eða forræðishyggja hjá okkur ... það skiptir 

ekki máli þó barnið sé með fullt af vettlingum að það sé ekki með 

pollavettlinga í bleytunni, þú veist það er ekki okkar að ákveða. 

Við séum alltaf að meta, já ákveða á hvað við erum að horfa. Við 

þurfum að passa okkur á að við getum verið yfirfull af fordómum 

og verið búnar að ákveða hvernig hlutirnir eiga að vera.  

Hallgerður sagði að almennt væru starfsmenn í leikskólum ekki nægilega 

sveigjanlegir til að mæta fjölbreytileikanum og þeim ólíku áherslum sem 

foreldrar hafa jafnvel í uppeldi barna sinna. Hennar leið væri ekki endilega sú 

eina rétta. Horfa þurfi út frá að ekki sé verið að hefta börnin og skaða þau. 
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Grunnviðmiðið er að hennar mati að börnunum líði vel. Camilla minntist 

einnig á ólík viðmið og sagði að hún sem leikskólastjóri hafi oft önnur viðmið 

en starfsmenn barnaverndar. ,,Það sem okkur finnst alvarlegt finnst þeim í 

barnavernd ekki eins hræðilegt. Það er líklega vegna þess að þeir eru að fást 

við mál sem eru svo hræðileg en það sem okkur finnst hræðilegt finnst þeim 

ekki.‘‘  

Þegar ákvörðunin er tekin um hvort tilkynna eigi til barnaverndar fá allir 

leikskólastjórarnir aðra með sér í ákvarðanatökuna. Ýmist ráðfæra 

leikskólastjórarnir sig við utanaðkomandi aðila eins og félagsráðgjafa, 

sálfræðing eða barnavernd í viðkomandi sveitarfélagi eða við aðra 

stjórnendur í leikskólanum eins og aðstoðarleikskólastjóra og 

sérkennslustjóra. Camilla sagði að ef hún fær ekki sömu skilaboð frá þessum 

aðilum um hvort ástæða sé að tilkynna eða ekki þá tekur hún ákvörðunina 

sjálf og lætur tilfinningar sínar ráða.  

Arngunnur nýtir hluta af samráðsfundum stjórnendateymis skólans í hinar 

ýmsu vangaveltur sem koma upp. Á þeim fundum leita deildarstjórar til 

Arngunnar með mögulegar grunsemdir sínar varðandi börnin og fá þá 

ráðleggingar með framhaldið. Arngunnur sagði að ákvörðunin um að tilkynna 

væri alltaf hennar en hún ráðfærir sig við aðstoðarleikskólastjóra og 

sérkennslustjóra fyrst og fremst þó nafnið hennar standi undir 

tilkynningunni. Hallgerður sagði að mikilvægt væri að tilkynningarnar sem 

komi frá skólanum séu á hennar nafni.   

Það eru einhver svona túlkunaratriði að kennarar geti sent 

tilkynningu og annað en ég set það ekki inn í. Ég vil skrifa upp á 

það sjálf því það er ég sem tek viðtölin við foreldrana og ég fer 

yfir stöðuna og þá þarf ég að vera sannfærð um að við séum að 

gera rétt og það sé ástæða til.  

4.1.1.3 Hversu vissa telja leikskólastjórar sig þurfa að vera 

Misjafnt er hversu vissir leikskólastjórar telja sig þurfa að vera í sinni sök að 

grunur sé á rökum reistur áður en ákvörðun er tekin um að tilkynna til 

barnaverndar. Flestir þeirra leikskólastjóra sem hafa sjaldnar tilkynnt töldu 

sig þurfa að vera mjög vissa í sinni sök. Dísella telur að grunur þurfi alltaf að 

vera rökstuddur og segir að um það sé kveðið í lögunum.  

Ég þarf að vera viss af því að þetta er eitthvað sem ég get ekki 

bakkað með ef ég er komin með einhvers konar ásökun af því að 

þetta er svo alvarleg ásökun. En hún þarf að vera, já ég þarf að 
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vera mjög viss til að geta hérna leyft mér að, það má ekki bara 

vera svona einhver tilfinning.  

Elínborg hefur fundið fyrir að deildarstjórar hafi ef til vill viljað að það yrði 

tilkynnt en hún hefur þá ekki verið sannfærð sjálf. Hún hefur þá hvatt 

deildarstjórana til að tilkynna ef þeir hafa þennan grun.  

Ég held að þegar það er komið að manni að bera ábyrgð á þessu 

þurfi maður að vera svo viss þó maður megi ekki vera það þá er 

það að sverta einhvern sem að, það þarf að vanda sig svo vel en 

ekki þó þannig að tilkynna ekki ef maður hefur grun.  

Friðrikka taldi sig þurfa að vera nokkuð vissa. Hún sagðist þó vera meðvituð 

um að reynsla hennar af málaflokknum hefur áhrif þar á: ,,Það sem mér finnst 

sko, þá er þessi reynsla soldið slæm og ég er hrædd um að ég smiti 

starfsmennina í að tilkynna ekki þegar þá grunar um barn.‘‘ Friðrikka sagði að 

fyrir nokkrum árum fóru starfsmenn á námskeið þar sem fjallað var um 

kynferðislega misnotkun á börnum og ræddu starfsmenn þessi mál eftir 

námskeiðið. Hegðunarfrávik og líðan hjá einu barni í leikskólanum voru í 

framhaldi af því túlkuð á þann veg að líklega væri barnið beitt kynferðislegu 

ofbeldi af öðru foreldrinu vegna þess hvernig samskiptum milli barnsins og 

foreldrisins var háttað. Starfsmennirnir lögðu hart að því að málið yrði 

tilkynnt til barnaverndar en Friðrikka ákvað að bíða og sjá til. Í ljós kom stuttu 

síðar að foreldrar höfðu áhyggjur af líðan barnsins og eðlilegar skýringar lágu 

að baki. Friðrikka telur því mikilvægt að fólk sé með yfirvegaða hugsun og 

hafa kynnt sér málið vel áður en það tilkynnir.  

Arngunnur taldi sig ekki þurfa að vera alveg 100% vissa og vill þá bara 

frekar að málið verði skoðað. Hún vitnaði í kennarann sem kenndi henni í 

Fósturskólanum á sínum tíma sem lagði ríka áherslu á að maður yrði að hafa 

rökstuddan grun áður en tilkynnt væri til barnaverndar. Arngunnur upplifði 

þau skilaboð sem ákveðinn fælingarmátt og hún hafi jafnvel hleypt 

einhverjum börnum fram hjá vegna þess að hún taldi sig ekki hafa nóg í 

höndunum. Hún hefur tileinkað sér að skrá niður öll tilfelli og telur hún að 

með því séu minni líkur á að málin séu ekki metin eingöngu út frá tilfinningu 

hvers og eins.  

Hallgerður taldi mikilvægt að börnin fái að njóta vafans og ef sú 

grunnrannsóknarvinna sem hún gerir í þessum tilfellum styður þá ákvörðun 

að hún tilkynni þá gerir hún það. Gunnhildur taldi sig ekki þurfa að vera mjög 

vissa í sinni sök en hafa þó einhverjar grunsemdir. Þá sagðist hún meta líðan 

barnsins og aðbúnað þess auk þess sem hún skoðar fyrri sögu barnsins. 
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Þannig leggur hún saman tvo og tvo eins og hún orðaði sjálf og fær 

ráðleggingar frá yfirmönnum félagsmála í sveitarfélaginu. ,,Maður þarf bara 

að vega og meta, betra er að hræra oftar í þessu en sjaldnar.‘‘  

Bergþóra sagði að sér dugi að það sé minnsti vafi á að hugað sé nægilega 

vel að börnum svo að hún tilkynni. Hún taldi þó að nauðsynlegt væri að ræða 

um málið við samráðsteymi skólans áður en ákvörðunin væri tekin því 

ákvörðunin getur haft alvarlegar afleiðingar. Bergþóra sagði að þó verði líka 

alltaf að lesa í aðstæður. Hún nefndi sem dæmi ef grunur vaknar um 

kynferðislega misnotkun. Skýringin gæti alveg verið sú að barnið sá eitthvað 

í sjónvarpinu en minnsti vafi dugar að hennar mati og barnið á alltaf að njóta 

vafans.   

4.1.2 Samstarf leikskólans við barnavernd í sveitarfélaginu 

Almennt séð sögðust leikskólastjórarnir eiga gott samstarf við barnavernd í 

sínu sveitarfélagi. Flestir töldu sig eiga greiðan aðgang að starfsmönnum 

hennar og geta leitað þar ráða. Friðrikka er þeirra á meðal og sagði að 

yfirmaður félagsmála í sveitarfélaginu komi reglulega á sameiginlega fundi 

leikskólastjóra sveitarfélagsins og fundar þar um ýmis mál, s.s. reglugerðir og 

lög. Nú er verið að taka í gegn verkferla í sveitarfélaginu og endurskoða þá. 

Teymi er starfandi á vegum sveitarfélagsins sem hægt er að leita í. Öll málefni 

fara í gegnum þetta teymi, meðal annars tilvísanir til sérfræðinga og eru þau 

skráð svo úr verði góður gagnagrunnur. Gott aðgengi er að starfsmönnum 

teymisins sem geta komið á fundi og jafnvel haldið fræðslu um hin ýmsu 

málefni, meðal annars barnaverndarmál.  

Dísella og Arngunnur sögðust báðar hafa samband við barnavernd þegar 

grunur vaknar og fá þar ráðleggingar um hvernig best sé að bregðast við. 

Arngunnur sagði að þetta samstarf væri gagnkvæmt því starfsmaður 

félagsþjónustunnar hringir einnig reglulega til hennar í leit af upplýsingum 

varðandi einstök börn.  

Bergþóra sagðist hafa átt góð samskipti við barnavernd en fái þó 

mismunandi góð svör þar og veltur það á því við hvaða starfsmann hún talar. 

Camilla sagðist hafa lent í því að mál sem hún bað ráðgjafa á vegum 

sveitarfélagsins að skoða hafi verið svo lengi í kerfinu að barnið var hætt í 

leikskólanum þegar loksins kom að því, það hefði verið miklu betra að taka 

viðtalið í skólanum heldur en að leita barnið uppi annars staðar. Þá telur 

Camilla að auka þurfi samstarfið við grunnskólann og öflugt fræðsluteymi 

þurfi að vera starfandi með fulltrúum leikskóla, grunnskóla og barnaverndar. 

Nokkrir leikskólastjórar nefndu að þeir töldu sig ekki fá nægilega miklar 

upplýsingar um ferli þeirra mála sem þeir hafa tilkynnt út af. Bergþóra sagði 
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að eftir að hafa sent tilkynningu heyrist mjög lítið frá barnavernd varðandi 

framhald málsins. Hún þarf að leita sjálf eftir upplýsingar um vinnslu mála og 

fær þá ýmist þær upplýsingar að málið sé í vinnslu eða að því sé lokið. Hún 

sagðist upplifa að miklar mannabreytingar væru á félagsmálasviði í 

sveitarfélaginu og hefur það valdið því að hún veit ekki við hvern er best að 

ræða hverju sinni um þessi mál. Hún upplifir mikinn losaragang þar sem 

starfsmenn vinni kannski hluta úr degi eða hluta úr viku. Undir þetta tók 

Gunnhildur. 

Við fáum ekki neitt í rauninni að vita neitt meira. Ég er búin að 

senda og það er búið að móttaka en það eru bara vinnureglur, 

við fáum ekki að vita hvar málið er statt, hvort búið sé að athuga 

málið, hvað kom út úr því eða neitt svoleiðis. Ég þarf að hringja 

sérstaklega eftir því til að fá að vita að máli sé lokið. 

Dísella tekur undir að erfitt sé að fá ekki að fylgja því eftir hvernig málin eru 

unnin.  

Hefur kannski ekki með skólann að gera en í sumum tilfellum 

upp á velferð barnsins að við fengjum hérna hvað er síðan gert í 

framhaldi, hvað eru næstu skref þú veist er eitthvað sem við 

þurfum að fylgjast með. Í rauninni er málið lokið um leið og svar 

frá okkur fer til barnaverndarnefndar eða tilkynning.  

Dísella sagðist hafa leitað eftir þessum upplýsingum en beiðnum hennar 

hefur verið hafnað. Hún sagðist sýna því skilning en telur að í ákveðnum 

tilvikum þyrfti skólinn að hafa upplýsingar um framhalds málsins vegna 

eftirfylgni í málinu og þá alltaf með velferð barnsins í huga. Þannig fengi hún 

upplýsingar um hvernig hægt er að styðja betur við viðkomandi barn.  

Nokkrir leikskólastjórar nefndu þá ímynd sem barnavernd hefur í 

samfélaginu. Camilla sagði að fólk hræðist almennt barnavernd og hún þurfi 

að kynna sig betur. ,,Þeir sem hafa nefnilega kynnst barnavernd vilja helst 

ekki sleppa þeim sko,‘‘ sagði hún. Dísella sagði að markmið 

barnaverndarnefndar væri að vinna með foreldrum og ,,ekki vera þessi 

grýla,‘‘ eins og hún orðaði það. Alltaf er verið að mati Dísellu að reyna að 

hjálpa foreldrum í sínu hlutverki og breyta þarf ímynd barnaverndar í 

samfélaginu. Bergþóra sagði að orðið barnavernd væri notað í neikvæðri 

merkingu þó svo þetta sé í rauninni fallegt orð sem þýði að vernda börnin.  
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Það má þá gera meira af því að setja það út í samfélagið að hérna 

þetta sé ekki einhver þarna algjör svona neikvæður þáttur og 

það er ekki öllum eðlislegt að þú veist ala upp börn og hvað er 

hollt fyrir börn, það er ekki hægt að gera ráð fyrir því að þú vitir 

það upp á hár þannig að það má alveg leita sér aðstoðar og það 

má vera svona stuðningsapparat og það á alveg vera viðurkennt 

að það sé í lagi eins og með annars konar frávik og fatlanir. 

4.1.3 Ferli tilkynninga og reynsla leikskólastjóra af þeim 

Misjafnt er hversu oft leikskólastjórarnir hafa tilkynnt til barnaverndar. 

Friðrikka hefur tilkynnt einu sinni, Elínborg og Dísella báðar tvisvar, 

Gunnhildur í fimm til sjö skipti, Camilla í átta til tíu skipti, Hallgerður í 10 til 

15 skipti, Arngunnur í 15 til 17 skipti og Bergþóra í 13 til 20 skipti. Þeir 

leikskólastjórar sem lengst hafa starfað hafa í flestum tilfellum sjaldnast 

tilkynnt til barnaverndar.   

Ferli tilkynninga er með svipuðu móti hjá leikskólastjórunum. Fyllt er út 

eyðublað sem þeir sem leikskólastjórar skrifa undir og það er svo sent til 

barnaverndar í sveitarfélaginu. Camilla og Gunnhildur sögðust þó byrja á að 

skrifa bréf þegar þær hafa tekið ákvörðun um að tilkynna til barnaverndar og 

senda stundum félagsráðgjafa til yfirlestrar áður en gengið er frá tilkynningu. 

Þær sögðu báðar að þegar tilkynning hefur borist frá þeim sé aðkomu þeirra 

að málinu lokið. Bergþóra sagði að ef hún er í vafa hringi hún í 

félagsmálayfirvöld í sveitarfélaginu til að fá leiðbeiningar. Hallgerður sagði að 

yfirleitt sé mikið búið að ganga á áður en hún sendir frá sér tilkynningu. Hún 

byggir ákvörðun sína að tilkynna á ákveðnum forsendum og hefur þá unnið 

úr þeim upplýsingum sem hún hefur.  

Hallgerður og Gunnhildur sögðust láta foreldra vita þegar tilkynnt er til 

barnaverndar vegna barna þeirra. Þær boða foreldra á fund nema ef grunur 

er um kynferðisbrot eða ofbeldi en þá fer tilkynning beint til barnaverndar. 

Hallgerður sagði að það væri gríðarlega mikilvægt í ferlinu og huga þyrfti vel 

að hagsmunum barna svo þeim sé ekki stofnað í meiri hættu. ,,Þá gæti barnið 

verið tekið fyrir og skammað og hugsanlega beitt ofbeldi, gæti orðið fyrir 

ofbeldi varðandi það að hafa sagt frá eða gefið til kynna.‘‘ Öll erfiðari málin 

sagðist Hallgerður vinna í ítarlegu samráði við yfirvöld félagsmála í 

sveitarfélaginu sem hafa reynst henni vel. Foreldrar hafa þá haft tækifæri til 

að leiðrétta stöðuna en þegar það skilar ekki tilætluðum árangri þá tilkynnir 

hún og lætur foreldra skrifa undir skjal þar sem kemur fram að fundur hafi 

verið haldinn og þessi tilteknu málefni rædd. Gunnhildur taldi mikilvægt að 
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foreldrar frétti af tilkynningunni frá leikskólanum en ekki 

félagsmálayfirvöldum og vill því sjálf segja þeim þessi tíðindi. 

4.1.3.1 Viðbrögð foreldra þegar tilkynnt er vegna barna þeirra 

Viðbrögðin sem leikskólastjórar hafa fengið frá foreldrum þeirra barna sem 

tilkynnt er út af eru margs konar. Þeir leikskólastjórar sem hafa sjaldnar 

tilkynnt upplifa oftar neikvæð viðbrögð frá foreldrum. Friðrikka sagði að einu 

sinni hafi vaknað grunur um slæma meðferð á barni og leitaði þá til yfirmanns 

félagsmála í sveitarfélaginu sem hvatti hana til að tilkynna. Það var ekki góð 

reynsla að hennar mati því henni fannst málið ekki hafa verið skoðað 

nægilega vel. Hún fékk mjög slæm viðbrögð frá foreldrum og breytingar urðu 

á samskiptunum, þau tóku barnið úr leikskólanum. Næstu börn foreldranna 

fóru í annan leikskóla sem er töluvert langt í burtu í þessu dreifbýla 

sveitarfélagi. Friðrikka fékk þau skilaboð frá yfirmönnum félagsmála að fólkið 

hefði tekið sig á en staðan hélst þó óbreytt á heimilinu. Hún sagði að þessi 

vinnsla málsins hafi ekki verið hvetjandi fyrir hana að aðhafast ef upp vaknaði 

grunur. Eftir þetta telur Friðrikka sig þurfa að vera vissa í sinni sök áður en 

ákveðið er að tilkynna og hefur hún sjálf ekki tilkynnt eftir þennan atburð. 

Hún lýsti reynslu sinni af þessari tilkynningu á eftirfarandi hátt. 

Mjög slæm reynsla. Hefur alveg pottþétt haft áhrif á hvernig ég 

hef tekið á þessum málum síðan. Ég er alltaf hrædd við þetta. Ég 

veit að í dag þá fengi ég sko miklu meiri stuðning, ég var ekki 

lærð þarna heldur. Ef eitthvað svona er höfum við núna 

sérfræðinga meðal annars í hegðun til að leita til því það er oft 

út frá hegðun sem maður grunar að hlutirnir séu ekki eins og 

þeir eiga að vera. Þetta er orðið allt allt annað í dag. 

Camilla hefur einnig upplifað neikvæð viðbrögð foreldra. Hún sagði að mikil 

reiði hafi í sumum tilfellum gert vart við sig í hennar garð frá fjölskyldum 

viðkomandi barna sem tilkynnt er út af og fólk líti á það sem ásökun þegar 

tilkynnt er. Ein móðir rauk til að mynda út þegar Camilla sagði henni að til 

stæði að tilkynna vegna barnsins hennar og vildi hún taka barnið úr 

leikskólanum. Í ljós kom að grunur var ekki á rökum reistur. ,,Það hefur verið 

sagt við mig ætlar þú að láta taka af mér börnin, þetta fólk verður reitt, 

sérstaklega ef það er vanræksla eða börnin koma bara hvenær sem er.‘‘  

Camilla nefndi að dæmi séu um að foreldrar heilsi ekki eftir að tilkynnt 

hefur verið vegna barnsins þeirra og það bitni ekki eingöngu á henni heldur 

öðrum starfsmönnum skólans. Þá hafi foreldar tekið sveig fram hjá henni 

þegar hún mætir þeim úti á götu. Camilla varð mjög sár þegar eitt barn kom 
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hlaupandi á móti henni og kallaði nafnið hennar en mamman bannaði 

barninu að koma til hennar. Þá hafa foreldrar komið mjög reiðir í skólann og 

umræða hefur komið upp á meðal leikskólastjóra í sveitarfélaginu að þeir 

þurfi að geta læst að sér í öryggisskyni vegna heiftarlegra viðbragða foreldra 

í þessum málaflokki.  

Elínborg sagði að foreldrar í hverfinu væru almennt frekar stöndugir og 

því hefur lítið reynt á viðbrögð foreldra í þessum málaflokki þar sem málin 

eru fátíð. ,,Við erum þannig séð í bómull hérna og fólk hefur það mjög gott 

og hef bara ekki fundið fyrir alvarlegri óreglu, eða að börnin séu illa klædd 

eða vannærð, það er bara mjög lítið um það.‘‘ Elínborg sagði að mikilvægt 

væri að vera í góðum daglegum samskiptum og lítur á velferð barnanna sem 

samvinnu við foreldra. Hún minntist þess þó þegar hún þurfti að tilkynna til 

barnaverndar vegna vanrækslu og fór þá leið að vera í góðum samskiptum 

við foreldrana. Foreldrunum var mikið brugðið í fyrstu, þeim sárnaði og þetta 

var þeim mjög erfitt. En þetta breytti stöðunni mikið og betur var hugað að 

barninu eftirleiðis. 

Dísella hefur upplifað mjög sterk og neikvæð viðbrögð frá foreldrum og 

hafa þeir starfsmenn sem hafa greint foreldrum frá tilkynningunni verið litnir 

hornauga. Þessi reynsla hefur kennt henni að sá sem tilkynnir foreldrum lýkur 

afskiptum sínum af málinu í beinu framhaldi af því. ,,Af því það myndast 

ákveðin svona, ég veit ekki hvort að foreldrar búa til svona ákveðið 

tilfinningasamband við starfsmann sem er þá annað hvort ég eða 

aðstoðarleikskólastjórinn en í báðum tilvikum þá kom það klárlega mjög 

afgerandi.‘‘ Dísella taldi að mikilvægt væri að huga sérstaklega að því hver 

lætur foreldra vita af tilkynningu og að hennar mati er reiði foreldra eðlileg 

viðbrögð við þessum fregnum. 

Mér finnst að þetta ætti að vera hluti af ferlinu, að þú áttir þig á 

og lesir foreldrana ... þetta er bara hræðsla. Fólk er hrætt um 

barnið sitt, þarna hefur verið gengið á hlut barnsins þér finnst 

þú ekki hafa staðið þig og sá sem segir við þig sagði eitthvað 

slæmt við þig. Ég held að þetta sé mikilvægt að hafa í huga.  

Dísella sagði að yfirvöld barnaverndarmála í sveitarfélaginu hafi gefið þau 

skilaboð að mikilvægt sé að láta foreldra vita þegar tilkynning er send en hún 

sagði að það myndast ákveðin gjá þarna á milli. Því er mikilvægt að huga að 

því hvernig talað er við foreldra og vanda þurfi til þess. ,,Ekki nóg í rauninni 

að segja sko þú veist, segðu það í góðu, fólk fær svo rosalegar tilfinningar sko 

sem er alveg skiljanlegt.‘‘ Dísella sagði að sem betur fer sé hún ekki 

reynslumikil í þessum málaflokki en samt sem áður skipti miklu máli að vera 
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með skýra verkferla í þessu því þetta sé svo viðkvæmur málaflokkur og 

virkilega þurfi að vanda sig til að geta haldið góðum samskiptum við foreldra 

áfram. Auk þess þurfi hún að geta stutt við foreldra sem vita jafnvel ekki hvert 

þeir eiga að leita og þá komi það í hennar hlut að ráðleggja þeim.  

Það er eitt að segja að þú eigir að tilkynna sem leikskólastjóri en 

það er annað hvernig þú gerir það, hvað gerir þú svo, hvernig 

tæklum við þessar tilfinningar hjá foreldrum og hvernig getum 

við stutt við barnið. Það þyrfti að koma meira svona leiðsögn og 

að það sé sett í ferli. 

Þeir leikskólastjórar sem hafa oftar tilkynnt til barnaverndar upplifa ekki eins 

oft neikvæð viðbrögð frá foreldrum. Hallgerður sagði að viðbrögðin væru 

misjöfn eftir eðli tilkynningarinnar. Mikilvægt er að hennar mati að lesa í 

foreldrana, hvernig einstaklinga sé um að ræða, hvort þeir þurfi á stuðningi 

að halda og hvort þeir ráði við verkefnið að vera foreldrar. Hún sagði að sumir 

foreldrar verði ofsalega reiðir og hundskammi hana sem skólastjóra eins og 

hún orðar það sjálf og saka hana um alls konar hluti. Aðrir foreldrar hafa 

brugðist við á annan hátt, fengið áfall og gengið í gegnum erfitt viðtal. En hún 

sagði að þegar frá líður þá væru það þeir foreldrar sem þökkuðu henni fyrir 

vegna þess að þeir fengu þá aðstoð og leiðsögn sem þeir þurftu á að halda til 

að geta staðið sig í sínu hlutverki sem foreldrar.  

Ég hef reynt að setja þetta fram að barnavernd sé ekki þessi 

grýla heldur sé stoð í samfélaginu okkar því það getur alltaf 

komið upp aðstæður að við þurfum aðstoð. Sum verkefni eru 

okkur erfiðari en önnur og við þurfum stuðning og ráðgjöf og 

þetta er leið sem við getum farið til þess að við getum fengið 

aðstoðina og hjálpina og ég reyni svona að nálgast það á þeim 

nótum að þetta sé svona hluti af kerfinu okkar og engin skömm 

og enginn stóri dómur að falla.  

Hallgerður sagðist stundum tapa trausti foreldra tímabundið. ,,Mér finnst ég 

upplifa að foreldrar halda að ég sé að svíkja þau, við áttum að vera í sama liði 

en svo höfum við svikið þau.‘‘ Þetta geta verið fyrstu viðbrögð hjá foreldrum 

en hún hefur einnig upplifað að foreldrar hafa sótt meira í hana eftir að hún 

tilkynnti og eru það þá foreldrar sem jafnvel telja sig þurfa á meiri aðstoð og 

leiðsögn að halda. Hún hefur þá vísað foreldrunum til félagsþjónustunnar svo 

þeir fái stuðning við hæfi. ,,Þannig að ég hef svona upplifað bæði, það fer eftir 
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einstaklingunum og hvar þeir eru staddir og svona hvernig þeir vinna úr 

hlutunum.‘‘   

Arngunnur og Gunnhildur hafa ekki upplifað sterk viðbrögð frá foreldrum 

þeirra barna sem þær hafa tilkynnt út af. Arngunnur sagði að þetta væri 

eitthvað sem hún verði að gera og þar sem hún passar upp á að fylgja því ferli 

þá upplifir hún ekki sterk viðbrögð frá foreldrum. Gunnhildur hefur bara 

fengið góð viðbrögð frá foreldrum. ,,Auðvitað mikið sjokk og panik en það er 

eftir eðli málsins en á endanum þakklæti fyrir að einhver hafi gert eitthvað, 

aldrei mótmælt því að ég ætla að senda sko,‘‘ sagði hún. Gunnhildur hefur 

ákveðna þætti til viðmiðunar þegar hún tilkynnir foreldrum um að það eigi 

að tilkynna.  

Ég hef það sem vinnureglu að ég sko get ekki alveg sagt það að 

ég gangi af fundi þannig að allir séu sáttir en ég segi að þetta sé 

eitthvað sem þarf að gera og áfram höldum við að starfa saman 

sko. Ég opna á það að það sé hægt að ræða það ef það eru 

einhver særindi, klára það bara ef maður er ósáttur sem foreldri 

eða svoleiðis, en það hefur ekki komið upp á nein leiðindi.   

4.1.3.2 Líðan leikskólastjóra þegar þeir tilkynna til barnaverndar 

Leikskólastjórarnir upplifa blendnar tilfinningar þegar þeir tilkynna til 

barnaverndar. Þeir leikskólastjórar sem hafa oftar tilkynnt upplifa í flestum 

tilfellum jákvæðari líðan en þeir sem sjaldnar hafa tilkynnt.  

Elínborg lýsti líðan sinni þannig að þetta væri eitt það erfiðasta sem hún 

tekst á við í sínu starfi. Hún vitnaði í dæmi þegar starfsfólk skólans grunaði 

föður sem stóð í forræðisdeilu við barnmóður sína um að ekki væri allt með 

felldu. Hún var í samstarfi við barnavernd en hafði ekki samband við foreldra 

meðan málið var rannsakað í skólanum. 

Ég tilkynnti aldrei en svona líður manni, þú veist af því að maður 

getur aldrei verið alveg viss og fara með mál sem svertir 

mannorð einhvers, þetta er svo rosalega vandmeðfarið ... þetta 

er ekki einfalt og auðvelt, það þarf að vanda sig mjög mikið við 

þetta en ég held, ég held að maður hafi lært hérna að standa 

vörð um barnið. 

Dísella sagði að líðan sín væri mjög óþægileg þegar hún hefur þurft að 

tilkynna.  
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Mér finnst sárt að vita að barn hefur upplifað einhvern svona 

atburð en líka sko einhvern veginn finnst mér tilfinningin 

einhvern veginn þannig að ég sé að fara á bak við foreldra og 

það finnst mér rosalega óþægilegt. En hún er náttúrulega mjög 

mikilvæg og hérna alla vega hingað til mér finnst þetta mjög 

erfitt að hérna hafa samband við barnaverndaryfirvöld út af 

svona máli sko. 

Camillu þykir sárt að tala við foreldra og upplifa að þeir séu vissir um að hún 

sé að fara með einhverja vitleysu. Hún sagðist gleðjast þegar hún fær þær 

fregnir að ekkert sé að en finnur stundum að það er ekki allt í lagi ennþá með 

aðstæður barnsins. Bergþóra sagði að það fari eftir málinu hvernig líðan 

hennar er þegar hún tilkynnir en þetta taki alltaf á.  

Maður gerir þetta ekkert ég meina, þú gerir þetta af hugsuðu 

máli þetta er alvarlegt mál. Þetta er það sem markerar 

fjölskylduna, þetta mun sitja í þeim fyrir lífsstíð. Ennþá er 

tilfinningin líklega sú að þetta sé áfellisdómur á einhvern í 

fjölskyldunni eða umgjörðina og auðvitað er það erfitt.  

Arngunnur sagðist upplifa ákveðinn létti þegar hún tilkynnir.  

Ég hef stillt mig inn á það, þetta er réttur barnsins og það þarf 

ekki að þýða eitthvað slæmt. Stundum þarf fólk að fá aðstoð, fá 

úrræði. Þetta er bara eitt af verkunum, þetta er bara hluti af 

starfinu og þau eru ekkert öll ægilega skemmtileg en það þarf 

bara að gera það því annars væri ennþá leiðinlegra ef maður 

gerir það ekki. 

Gunnhildur sagðist líka upplifa ákveðinn létti þegar hún tilkynnir.  

Þetta er ekki flókið fyrir mér. Yfirleitt er ég sko, þetta er þess 

eðlis að maður er að aðstoða barnið, svo yfirleitt er maður ég 

get ekki sagt glöð en samt svona tilfinning, jess ég gerði eitthvað, 

ég hjálpaði einhverjum, það er meira svoleiðis. Maður gerir 

eitthvað gagn og hjálpar frekar en að ég fái hnút í magann yfir 

að þetta er erfitt, það er það ekki.  
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4.1.4 Þekking leikskólastjóra á barnaverndarmálum og miðlun 
þekkingar til starfsmanna leikskólans 

Leikskólastjórarnir telja sig hafa mismikla þekkingu á málaflokknum 

barnavernd. Sú þekking sem þeir hafa er yfirleitt tilkomin af þeirri reynslu 

sem þeir hafa öðlast eða þeirra upplýsinga sem þeir hafa aflað sér sjálfir.  

Arngunnur sagði að þekking sín væri samansöfnuð reynsla. Hún fékk að 

eigin sögn menningarsjokk þegar hún fór frá einum leikskóla þar sem hún 

hafði starfað yfir í annan. Stærstu vandamálin á fyrrverandi vinnustaðnum 

voru týndar flíspeysur en vandamálin voru annars eðlis á nýja vinnustaðnum 

þar sem töluvert mikið var um félagsleg vandamál. Þetta breytta umhverfi 

krafðist þess að Arngunnur leitaði sér meiri upplýsinga um málaflokkinn.  

Camilla sagðist hafa lesið sér til um það sem barnavernd sendir frá sér en 

er ekki inni í ferli málanna. Hallgerður og Dísella sögðust líklega ekki hafa 

nægilega þekkingu á barnaverndarmálum en með samstarfi við barnavernd í 

sveitarfélaginu hefur myndast ákveðinn þekkingargrunnur sem er að 

styrkjast. Gunnhildur taldi sig ekki hafa sérþekkingu á barnaverndarmálum 

fyrir utan þá verkferla sem koma frá barnavernd sjálfri og 

félagsmálafulltrúanum í sveitarfélaginu. Bergþóra taldi sig hafa nokkuð góða 

þekkingu á málaflokknum því hún hefur þurft á henni að halda í starfi sínu.  

4.1.4.1 Fræðsla um barnaverndarmál 

Flestir leikskólastjórarnir sögðust hafa fengið litla fræðslu um 

barnaverndarmál í námi sínu sem leikskólakennarar. Camilla sagði að eina 

fræðslan sem hún fékk var að nemendum var sagt að barnaverndarnefndir 

væru til. Gunnhildur og Bergþóra sögðu að fræðslan sem þær fengu hafi 

líklega verið mjög takmörkuð því þær muna lítið eftir henni. Bergþóru finnst 

að fræðslan ætti að vera miklu meiri um þessi málefni fyrir þá sem eru í 

leikskólakennaranámi.  

Það geta allir lesið lögin. En svona ferlið og svona tilfinningastríð 

í upphafi starfsins þegar þú þarft að fara að takast á við svona 

mál. Allt sem er óþægilegt reynir fólk að komast hjá. Þú getur 

það ekki bara starfsins vegna, þú verður bara að takast á við 

þetta. Það eru lög og reglur sem kveða á um þetta, þar af 

leiðandi en fáranlegt hvað það var lítil um þetta í náminu.  

Elínborg sótti námskeið í barnavernd í framhaldsnámi sínu en ekki var um 

fræðslu að ræða í grunnnáminu á sínum tíma. Friðrikka sagði að skilaboðin 

sem hún fékk í náminu var að tilkynna strax ef maður héldi að það væri 
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eitthvað. Arngunnur sagðist hafa fengið almenna fræðslu um málaflokkinn, 

hvað þarf að hafa í huga, passa upp á og vera vakandi yfir.  

Það er með misjöfnum hætti hvernig leikskólastjórarnir hafa aflað sér 

þeirrar þekkingar sem þeir hafa nú á málaflokknum barnavernd og flestir hafa 

lesið sér sjálfir til. Bergþóra hefur sótt námskeið, meðal annars hjá 

Barnaverndarstofu og Blátt áfram. Dísella sagði að það væri mjög gott 

aðgengi að leikskólafulltrúa sveitarfélagsins sem býr yfir gríðarlega mikilli 

reynslu og er það henni mjög dýrmætt að geta leitað upplýsinga þar ef hún 

er óörugg um hvernig hún á að bregðast við.  

Arngunnur fékk fyrirlesara í leikskólann á skipulagsdegi í vetur þar sem 

rætt var um hvernig maður setur mörk fyrir fólk sem virðist ekki sjálft hafa 

ákveðin mörk. Hún sagði að það hafi verið mjög áhugaverður fyrirlestur sem 

tengdist fræðslu um barnaverndarmál. Hún taldi mikilvægt að starfsmenn 

setji foreldrum ákveðin mörk sem þeir vita þá fyrirfram hver eru.  

Það er það sem okkur finnst oft erfiðast, fólkið sem æsir sig yfir 

okkur þegar við komum með smá mörk og hvernig maður tæklar 

það sko. Ef þú tekur barnið þitt þá hringi ég í lögregluna því ég 

finn áfengislykt af þér. Við erum mjög feimin við það að stoppa 

af, við leyfum foreldrum, sérstaklega ungu stúlkurnar sem skila 

lenda oft í alls konar skítkasti af því að fók virðir þær ekki sem 

manneskjur þannig að það kemur alveg inn á barnaverndina og 

mörkin.  

Margir leikskólastjórar telja sig þurfa að fá meiri þekkingu á barnaverndar-

málum. Dísella telur að sú þekking sem hún hefur í dag sé ekki nægjanleg til 

að undirbúa hana fyrir þau verkefni sem bíða hennar í starfi. ,,Þetta er 

gríðarlega stórt verkefni og mikilvægt verkefni og ofboðslega mikilvægt að 

maður fari í þessi verkefni því þetta er eitthvað sem maður má aldrei líta 

framhjá eða líta undan.‘‘ Hún telur sig því þurfa töluvert meiri þekkingu á 

málaflokknum. Friðrikka telur sig þurfa þekkingu á hvenær eigi að tilkynna, 

hún fær þau skilaboð að það eigi að tilkynna strax og grunur vaknar en hún 

sagðist vera mjög hrædd við það. 

Camilla sagðist vilja fá að heyra meira frá barnaverndarnefnd um hvers 

konar mál er verið að taka fyrir. Henni fannst ekki nægilegt samræmi á milli 

þess viðmiðs sem er á þessum málefnum hjá henni sjálfri, barnavernd og 

félagsmálayfirvöldum. Hún er sú sem tekur ákvörðunina á endanum en það 

er samt sem áður misjafnt hvernig viðbrögð hún fær. Henni finnst í mörgum 
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tilfellum að foreldrar fái að njóta vafans þegar það ættu að vera börnin sem 

ættu að njóta hans.  

Arngunnur taldi sig þurfa að læra meira inn á kerfið eins og hún orðaði 

það til að geta öðlast meira öryggi. Sífellt meiri áhersla sé lögð á 

stjórnsýslulög og telur hún mikilvægt að kynna sér þau til að hafa á hreinu að 

hún sé að fylgja lögum. Annars taldi hún sig vera í það góðum samskiptum 

við félagsmálayfirvöld í sveitarfélaginu og getur þar sótt þær upplýsingar sem 

hún þarf á að halda. Bergþóra sagði að miklar breytingar hafi orðið á þessum 

málaflokki á síðustu árum og því væri nauðsynlegt fyrir hana að vera alltaf vel 

upplýsta um hvaða viðmiðanir og reglur henni ber að fara eftir. ,,Maður þarf 

bara að vera á tánum í þessu eins og svo mörgu öðru, það er bara þannig.‘‘  

Þegar leikskólastjórar sem töldu sig þurfa á meiri fræðslu að halda voru 

spurðir hvar þeir teldu best að afla sér þekkingarinnar voru svörin á þá leið 

að fræðslan ætti að vera á vegum sveitarfélaganna. Dísella sagði að 

sveitarfélögin ættu að setja sér ramma utan um þessi mál þar sem kemur ekki 

eingöngu fram hvernig eigi að tilkynna heldur einnig hvernig unnið er með 

málin í framhaldi af tilkynningu. Það þurfi að koma skýrt fram hvaða viðbrögð 

eru algeng hjá foreldrum, hvert hægt sé að leita og upplýsa þurfi foreldra um 

það líka í byrjun skólagöngu barna þeirra. ,,Þetta er nákvæmlega eins og við 

segjum foreldrum ef börn þurfa að fara í sjúkrabíl þá gerum við svona og 

svona og svona.‘‘ Gunnhildur sagðist hafa gott aðgengi að sérfræðingum og 

með einu símtali fær hún ráðleggingar og upplifir sig sem mjög örugga. Hins 

vegar geti hún alltaf geta lært eitthvað nýtt og meira.  

4.1.4.2 Miðlun þekkingar til starfsmanna 

Þar sem leikskólastjórarnir töldu sig hafa mismikla þekkingu á 

barnaverndarmálum er einnig með misjöfnum hætti hvernig þeir miðla 

þekkingu sinni til starfsmanna sinna. Camilla hefur hvatt starfsmenn sína til 

að fara á námskeið hjá Blátt áfram og miðla því sem þar kemur fram til 

samstarfsmanna sinna. Hún sagðist einnig leggja mikla áherslu á að 

starfsmenn sínir leiti til hennar þegar grunur vaknar og gefur hún þá 

viðeigandi ráðleggingar.  

Hallgerður sagði að annað hvert ár komi fulltrúi frá barnavernd í skólann 

með fræðslu og umræðu fyrir starfsfólk á starfsdegi. Hún telur þessa fræðslu 

mjög góða því það gefur starfsmönnum kost á að ræða á opinskáan máta um 

málefni sem tengjast skólanum.  

Ég bý náttúrulega í litlu samfélagi og þú það er svo auðvelt að 

finna út hver er hvað út frá bakgrunnsupplýsingum svo mér 

finnst mjög gott að fá þau inn í stofnunina þar sem við getum átt 
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svona tiltölulega hreinskiptin samskipti og spurt út í og fengið 

bara ítarleg og greinargerð svör.  

Farið er í gegnum verklagið við tilkynningar í þessari fræðslu og umræður 

skapast meðal annars um aðbúnað. Rætt er um hvar mörkin liggja og er þetta 

að mati Hallgerðar fagleg og ígrunduð umræða sem auðveldar starfsmönnum 

að vinna úr og greina aðstæður. Hallgerður sagði að þó svo hún glími ekki 

árlega við stór verkefni þá skiptir þessi fræðsla mjög miklu máli og gefur 

starfsmönnum tækifæri til að velta þessum málaflokki fyrir sér. Allir venjast 

þeim vinnubrögðum að það sé eðlilegt samskiptaform að vera vel tengdur 

félagsmálayfirvöldum sveitarfélagsins, ,,því ef það eru erfið mál í gangi og við 

erum að fá starfsmenn fá barnavernd og svona þá finnst mér skipta máli að 

það sé þetta traust og það sé hægt að tala saman,‘‘ sagði Hallgerður.   

Arngunnur sagðist sjálf hafa minna þol gagnvart því að bíða og sjá til en 

forveri hennar sem skólastjóri. Henni finnst hvetjandi að fá þau viðbrögð að 

starfsfólk sé þakklátt fyrir að hlustað sé á það og verið sé að gera eitthvað í 

málinu. Hún leggur því áherslu á umræður í stjórnendahópnum um þessi 

málefni og eftirfylgni sem er mismikil eftir því hvaða stjórnandi á í hlut. Það 

er vegna þess að þröskuldur starfsmanna skólans um hvað telst til 

barnaverndarmála er misjafn að mati Arngunnar. Í starfsmannasamtali 

nefndi einn starfsmaður á deild við Arngunni að hann hefði áhyggjur af barni 

á deildinni en deildarstjórinn hafði gefið þau skilaboð að bíða og sjá til. 

Arngunnur gaf starfsmanninum ráðleggingar varðandi málið og í framhaldi af 

því hefur starfsmaðurinn þá vitneskju að hann getur leitað beint til 

leikskólastjórans síns um þessi málefni. Annars telur Arngunnur líka 

mikilvægt að bjóða reglulega upp á fræðslu um þessi málefni því það skilar 

auknum umræðum um þennan málaflokk í starfsmannahópinn. 

Bergþóra sagðist taka barnaverndarmál fyrir á starfsmannafundum. Þá 

hefur hún tekið fyrir ákveðna þætti í senn og mælist til þess að starfsmenn 

séu vakandi fyrir því ef þeim finnst eitthvað óeðlilegt í háttum barnanna. Þá 

hvetur hún starfsmenn til að vísa þeim grunsemdum til samráðsteymis. 

Bergþóra sagði að það sé til lítils að ræða á þessum fundum hvert ferli 

málanna er því það skili sér takmarkað. 

Það er miklu betra að vita að ef maður sér eitthvað skrýtið, 

minnsti vafi, þá fyllir maður út blaðið fyrir samráðsteymi, það 

verður farið yfir það en þá er ég búin að koma því frá mér. Það 

er nóg að vita það til að byrja með, svo er hægt að fara í það að 

ræða ferlana, seinna meir á seinni stigum málsins.  
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Dísella sagði að í sérstakri viðbragðshandbók leikskólans væri verkferill sem 

segði til um hvernig bregðast eigi við þegar grunur vaknar og fá allir 

starfsmenn skólans afrit af þessari handbók. Þannig eiga allir starfsmenn að 

vera upplýstir um hvernig bregðast á við í þessum málaflokki. Þá leggur 

Dísella mikla áherslu á við starfsmenn sína að öryggi barnsins skiptir öllu máli 

í starfinu. Elínborg hefur dreift því efni sem hún vann sjálf í sínu 

framhaldsnámi til sinna starfsmanna. Hún hefur lagt áherslu á að viðhalda 

þeirri þekkingu í leikskólanum. 

Af frumkvæði Gunnhildar er námskeið í leikskólanum annað hvert ár um 

barnaverndarmál. Hún telur mikilvægt að boðið sé upp á þessi námskeið en 

þar er fjallað um einkenni barnaverndarmála og farið yfir þær boðleiðir sem 

ferli þeirra fylgja. Auk þess á sér stað umræða á starfsmannafundum um þessi 

málefni. Gunnhildur sagði að á þeim fundum ræða starfsmenn jafnvel um 

þær grunsemdir sem þeir hafa um slæman aðbúnað barna en hún spyr þá 

alltaf hvernig þeir haldi að barninu líði. Hún leggur áherslu á að það séu ekki 

endilega allir starfsmenn inni í þeim málum sem tilkynnt er um og beinir þá 

umræðunum í þann farveg að það sé viðkomandi barni til heilla.  

4.1.5 Viðhorf leikskólastjóra til tilkynninga til barnaverndar  

Ýmsar tilgátur voru á meðal leikskólastjóra um það hvers vegna eingöngu um 

2% allra tilkynna til barnaverndar komi frá leikskólum. Friðrikka sagði að hluti 

af skýringunni á því væri sú að fólk þori ekki, hafi slæma reynslu eða þekki 

fólkið sem á í hlut. Einnig hafi smæð samfélagsins líka áhrif. Friðrikka vitnaði 

í umræður sem voru í skólanum um einn föður sem kom angandi af vínlykt 

þegar hann kom með barnið sitt á morgnana. Friðrikka var ekki sjálf vör við 

það en þegar hún heyrði starfsmenn sína tala um það spurði hún af hverju 

þeir hafi ekki látið vita og tilkynnt til barnaverndar. Hún fékk þá svarið að 

þetta væri kunningi. ,,Ég held að í svona litlu samfélagi spili það inn í þar sem 

allir þekkjast, áhyggjur hvaða áhrif það hefur á samskiptin.‘‘ 

Bergþóra nefndi líka hræðslu. Að hennar mati getur verið erfitt fyrir marga 

að fara inn í svona tilfinningaþrungin mál eins og barnaverndarmál geta verið.  

Hræðsla við að tilkynna málið, hræðsla við viðbrögð foreldra, 

hræðsla við umhverfi svo er líka bara eitt í þessu. Þetta er 

heimur sem fer harðnandi, það eru vímuefni, það eru alls konar, 

hótanir, ögranir alls konar sem getur fylgt í kjölfarið. Kannski er 

einhver að láta það stoppa sig, þorir hreinlega ekki að taka 

slaginn. 
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Bergþóra nefndi einnig að þessar fáu tilkynningar frá leikskólum hafi ef til vill 

með traust að gera. Fólk óttist jafnvel hvort þagnarskyldan standist bæði 

innan leikskólans og hjá barnavernd, auk þess sem ýmsar tröllasögur eru 

lífseigar um hvernig barnavernd starfar. Camilla nefndi nálægðina: ,,Þegar 

það er svona mikil nálægð þá verður það líka svo miklu tilfinningalegra.‘‘ 

Arngunnur telur að meðvirkni leikskólastjóra sé mikil í þessum málaflokki.  

Við viljum ekki vera óvinsælar, við erum það veil oft á tíðum sem 

stjórnendur að við þorum ekki að stjórna. Við vonum að einhver 

annar geri þetta, já, nei, nei, ég þekki mömmuna, þú veist við 

förum alltaf í þennan gír, það getur ekki verið þú veist í staðinn 

fyrir um hvað snýst málið, um barn sem hefur engan málsvara 

nema okkur. 

Hallgerður velti fyrir sér hafa áhrif umræðan í samfélaginu hafi á þetta lága 

hlutfall tilkynninga frá leikskólum. Hún sagði að þetta væri viðkvæmur 

málaflokkur og í fjölmiðlum væru dregnar oft á tíðum upp ýktar myndir af 

þessum málum. Mögulega veigri starfsfólk í leikskólum sér fyrir því að taka á 

þessu málum sem geta verið erfið og velja sér að fara auðveldari leiðina með 

því að horfa fram hjá vandanum í stað þess að takast á við hann þó svo það 

sé ófaglegt að hennar mati. Dísella sagði að ástæður þessara fáu tilkynninga 

væru óöryggi.  

Þetta er svo stórt mál að þú ert að vinna rosalega nálægt 

foreldrum og þú þarft að vera alveg hundrað prósent viss því þú 

veist kannski ekki hvernig þú átt að vinna áfram með málið og 

líka kannski hérna viðhorfið í samfélaginu að þetta sé bara 

einhvers konar ljóti kallinn sem kemur, þetta sé einhver ógn 

þannig að ég held að þetta sé óöryggi fyrst og fremst.  

4.1.5.1 Áhrif þekkingar á fjölda tilkynninga til barnaverndar 

Misjafnt var hversu mikil áhrif leikskólastjórarnir töldu að þekking þeirra á 

barnaverndarmálum hefði á þann fjölda tilkynninga sem berast til 

barnaverndar frá leikskólum. Friðrikka sagði að með meiri þekkingu gætu 

leikskólastjórar verið öruggari og því líklegri til að tilkynna. Undir þetta tók 

Dísella og hún sagði að því meira sem leikskólastjórar þekktu málaflokkinn 

því líklegri væru þeir til að kveikja á einkennum barnaverndarmála og því 

öruggari um hvaða leiðir best væri að fara. ,,Það að vera vel upplýstur og 

þekkja, það skiptir gríðarlega miklu máli.‘‘  
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Hallgerður taldi að sem faglegur leiðtogi í skólanum skipti miklu máli að 

skólastjóri hefði góða þekkingu á barnaverndarmálum. Stjórnandi á að 

hennar mati að vera sá aðili sem getur komið inn í umræður þar sem eru ef 

til vill vangaveltur og annað slíkt um einstök börn og hann þarf að geta 

leiðbeint og leitt þessar vangaveltur og hugsanir. Bergþóra sagði að þekkingin 

hefði áhrif því ef leikskólastjórar hafa þekkingu á því hversu mikilvægur þessi 

málaflokkur þetta er, sé líklegra að þeir tilkynni oftar en þeir sem hafa minni 

þekkingu á mikilvægi hans.  

Gunnhildur sagði að aukin þekking leikskólastjóra á málaflokknum hafi 

alltaf einhver áhrif á fjölda tilkynninga. Hún telur að ef um erfitt mál sé að 

ræða geti leikskólastjórar freistast til að snúa sér við í staðinn fyrir að horfast 

í augu við það og skýla sér á bak við þekkingarleysi á málinu. Ef þekkingin er 

ekki til staðar sé mjög auðvelt að leita til sérfræðinga, það dugi eitt símtal til 

að fá þær upplýsingar sem þarf á að halda.  

Camilla telur þekkingu stjórnandans ekki hafa þarna áhrif en telur frekar 

mikilvægt að vera meðvitaður um viðhorf sitt til barnaverndar. Líta beri á 

starfsmenn barnaverndar sem fólk sem komið er til að hjálpa. Þetta krefst að 

hennar mati þess að leikskólastjórar breyti einnig sínum hugsunarhætti. ,,Við 

megum ekki hugsað að það sé verið að rústa fjölskyldunni, þarft að hafa þor 

og kjark og góðan skráp, vera með opin augun fyrir aðstæðum barna og líðan 

þeirra.‘‘ Undir það tók Arngunnur sem telur að hugsanlega hafi þekking 

einhver áhrif en viðhorfið skipti meira máli. 

4.1.5.2 Áhrif reynslu og lífssýnar á fjölda tilkynninga til barnaverndar 

Leikskólastjórarnir átta voru allir sammála um að reynsla og lífssýn 

leikskólastjóra hefðu mikil áhrif á þann fjölda tilkynninga sem berast frá þeim 

til barnaverndarnefndar. Camilla sagði að það hafi mikið að segja. Hún sagðist 

sjálf hafa sterka réttlætiskennd.  

Ég stend með þeim sem minna mega sín skilurðu og ég held að 

það hafi áhrif. Ég reyni ekki að hlífa sjálfri mér þó ég viti að þetta 

eigi eftir að verða erfiður róður hjá mér, ég myndi aldrei bakka 

ef það væri á kostnað þess að barn þyrfti að búa við svona 

aðstæður.  

Arngunnur var sammála því að reynsla og lífssýn hefðu heilmikið að segja 

þegar kemur að tilkynningum. Hún vitnaði aftur í forvera sinn í starfi sem 

hafði nákvæmlega sömu menntun og hún en deildarstjóri hjá henni sagði að 

það hefði tekið forverann marga mánuði að afgreiða barnaverndarmál sem 

hún sjálf afgreiddi helst samdægurs. Því hljóti lífssýn og reynsla að hafa þarna 
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eitthvað að segja. Arngunnur telur að það geti verið flóknara í minni 

samfélögum að taka ákvarðanir í þessum málaflokki því tengslin eru oft flókin 

en það má ekki líta á sem hindrun heldur sína fagmennsku í verki. 

Friðrikka sagði að sú reynsla sem hún fékk á sínum tíma hafi svo 

sannarlega haft áhrif á hvernig hún tekur á þessum málum nú og af hverju 

hún hafi ekki tilkynnt oftar en raun ber vitni. Hallgerður taldi að reynsla og 

lífssýn hafi nokkuð um það að segja hversu fáar tilkynningar berist frá 

leikskólum til barnaverndar. ,,Alveg eins og annað í lífinu. Við erum 

ferðalangar með bakpoka og við erum að safna í hann reynslu og upplifun og 

öðru sem að fylgir okkur í gegnum lífið, auðvitað hefur það áhrif.‘‘ Gunnhildur 

notaði sömu samlíkingu og Hallgerður. ,,Það sem ég hef sjálf í bakpokanum 

hefur örugglega mikil áhrif líka og afstaða mín til málsins, hvað ég vil sko, ég 

hugsa að það hafi áhrif án þess að hafa hugmynd um það.‘‘  

Að mati Elínborgar er ekki hægt að vera lengi í því starfi sem hún gegnir ef 

ekki er borin virðing fyrir fólki og sýna því væntumþykju. Því finnst henni erfitt 

að hlaupa af stað og tilkynna eins og hún orðar það en engu að síður finnst 

henni sorglegt til þess að vita að líklega séu einhver börn þarna úti sem ekki 

er tilkynnt um. Bergþóra sagði að það væri örugglega persónubundið hversu 

mikil áhrif lífssýn og reynsla leikskólastjóra hafi að segja en telur að fleiri 

tilkynningar berist frá þeim sem hafa meiri reynslu í þessum málaflokki. 

4.1.5.3 Áhrif daglegra og náinna tengsla við foreldra 

Flest allir leikskólastjórarnir töldu að dagleg og náin tengsl við foreldra hefðu 

áhrif á þann fjölda tilkynninga sem berst frá þeim til barnaverndar. Þeir 

leikskólastjórar sem starfa á landsbyggðinni lögðu enn meiri áherslu á 

þennan þátt sem áhrifavald á fjölda tilkynninga en þeir leikskólastjórar sem 

starfa á höfuðborgarsvæðinu. Friðrikka taldi að þessi þáttur væri fyrst og 

fremst ástæðan fyrir því að ekki berist fleiri tilkynningar frá leikskólum. 

Gunnhildur taldi dagleg og náin tengsl hafa mjög mikil áhrif.  

Ég held það, líka þetta að hafa traust allra foreldra, hafa eitthvað 

inni í tilfinningabanka hvers foreldra. Þegar maður lendir í svona 

erfiðu þá er betra að hafa átt góð samskipti, fólk treysti manni, 

ég held að það sé alltaf af hinu góða. Svo er maður með erfiða 

foreldra og þá þarf maður alltaf að hugsa af hverju er þetta 

svona, líður þeim svona og af hverju gera þau svona og haga sér 

svona. Það er alltaf eitthvað sem liggur á bak við hjá hverjum 

einstakling. 



 84   

Gunnhildur sagði einnig að ef hugsað er um foreldra á þennan hátt horfi 

málin öðruvísi fyrir henni.  

Því hvernig við komum fram við börnin okkar og hvað við gerum 

og í hvaða aðstæður við setjum þau þá er alltaf einhver ástæða 

að baki og yfirleitt er það eitthvað sem foreldrar hafa sjálfir lent 

þá í eða eitthvað. Ef maður svona hugsar þetta út frá því að það 

er engin mannsvonska til í heiminum, það eru allir að reyna sitt, 

sumum tekst það ekki alltaf og þurfa bara aðstoð. Það að eiga 

þetta traust foreldra, ég held að það skipti miklu máli.   

Hallgerður sagði að ef tengslin eru mjög sterk og náin þá geti stjórnendur 

orðið meðvirkir. Hætta sé á að stjórnendur gangi inn í verkin þannig að 

hlutirnir líti öðruvísi út en þeir gera í raun og veru. Hún sagði að hægt væri að 

nýta þessi nánu samskipti til góðra verka. Það gæti þá verið auðveldara að 

ræða um erfið málefni og var Arngunnur á sama máli.  

Camilla sagðist leggja mikla áherslu á góða samvinnu og finnst foreldrar 

hafa fullt um það að segja hvernig er tekið á barninu þeirra í skólanum. 

Elínborg var á sama máli og sagði að þessi nánu tengsl væri hægt að nýta því 

hægt væri að lesa þannig í aðstæður. ,,Ef þú þekkir foreldrana þá alla vega er 

mjög djúpt á því ef fólk sýnir ekki á sér sitt rétta andlit.‘‘  

Dísella taldi að dagleg og náin samskipti væri ekki mesti áhrifaþátturinn 

og að hennar mati hafa öryggi leikskólastjórans og þekking hans meira að 

segja. Hún sagði að ef leikskólastjórar væru óöruggir vegna þekkingarleysis 

en ættu góð samskipti yrði það ekki endilega til þess að auðvelt sé fyrir þá að 

tilkynna. ,,Ég get vel ímyndað mér ef þú ert í litlu samfélagi að vera svona þú 

veist frekar ýtir því frá þér en hitt, ég get ímyndað mér það. Þér finnst það 

örugglega miklu erfiðara, það er miklu nær þér.‘‘  

Bergþóra var ekki viss um að þessi þáttur hafi áhrif á fjölda tilkynninga. 

Hún sagði að ef leikskólastjóri og starfsfólk væri faglegt, óháð þeim tengslum 

sem þeir eiga við foreldra hafi það ekki með fjölda tilkynninga að gera. ,,Þú 

tilkynnir alveg jafn mikið fólkið sem hefur verið við borðið hjá þér jafn mikið 

og þann sem dúkkar inn með barnið og út aftur.‘‘ Bergþóra taldi að það væri 

jafnvel auðveldara að vera í góðum tengslum við foreldra þegar tilkynna þarf 

því þá gæti hún nálgast þá með þeim hætti. Hún sagði það líka vera hennar 

hlutverk sem stjórnanda að leiðbeina foreldrum og benda þeim á hvaða leiðir 

þeir gætu farið til að auðvelda sér lífið.  

Leikskólastjóri sem gerir það er öruggur með sjálfan sig og hann 

er ekkert að, hann veit hvað lífið býður upp á. Hinn almenni er 
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kannski ekkert að pæla í þessu, hvað er í boði fyrir mér, hvað 

getur hjálpað mér. Þeir sem eru komnir á botninn eru kannski 

ekkert að hugsa út í þetta. Svo fá þeir einhver svona verkfæri og 

svo er það þeirra að grípa eður ei. En við þurfum að vera svolítið 

meðvituð ef við sjáum þetta ekki þá sér þetta enginn, við sjáum 

þetta á líðan barnanna.  

4.1.5.4 Áhrif samvinnu leikskóla og barnaverndar 

Leikskólastjórarnir voru flestir sammála um að samvinna við 

barnaverndarnefnd í sveitarfélaginu hefði mikil áhrif á fjölda tilkynninga frá 

leikskólum. Camilla sagði að nauðsynlegt væri að barnavernd myndi kynna 

starfsemi sína fyrir öllu starfsfólki leikskóla og sagði að það myndi skila þeim 

árangri að tilkynningum myndi fjölga frá leikskólum. Gunnhildur sagði að 

þetta samstarf hefði áhrif þó það ætti ekki að gera það að hennar mati. Því 

sem leikskólastjóri ætti það alltaf að vera hún sem tekur af skarið og 

framkvæmir það sem framkvæma þarf.  

Arngunnur taldi að þessi samvinna hefði mikil áhrif og það væri gott að 

hafa einhvern með sér sem er að fást við þennan málaflokk daglega með 

meiri reynslu en hún sjálf. Hennar upplifun er að leikskólastjórar séu almennt 

feimnir við að leita sér aðstoðar. Ef vafi er á að um barnaverndarmál sé að 

ræða er gott að leita ráða og fá úr því skorið hvaða skref séu eðlileg miðað 

við aðstæður. ,,Ég vil ekki þurfa að hreinsa eða létta á mér þú veist þegar ég 

er að komast til Lykla-Péturs sko, ég vil gera það hér, núna, við getum gert 

svo margt núna og breytt svo miklu núna.‘‘ 

Bergþóra sagði að tilkynningum myndi fjölga með betri samvinnu. 

Lykilatriðið er að traust sé ríkjandi.  

Þegar fólk er farið að vinna saman meira og það ríkir traust á 

milli og fólk virðir sína þagnarskyldu, það er frumskilyrði að ef 

það er ekki til staðar þá er víða pottur brotinn. En ef þetta traust 

ríkir þá held ég að það geti orðið betri samvinna og mögulega 

fleiri tilkynningar sem eiga stoð undir sér.  

Dísella sagði að með góðu samstarfi væru meiri líkur á að mál væru könnuð 

en annars væri gert. Hún talaði um mikilvægi þess að það væri ákveðið 

svigrúm gefið til að leita sér upplýsinga.  

Sums staðar myndi ég halda að það að hringja þá ertu komin 

með tilkynningu þannig að þú þorir jafnvel ekki að hringja því 

þetta er þetta svigrúm í okkar sveitarfélagi þá held ég að þú leitir 
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frekar í fleiri málum en hinum svo það skiptir máli hvernig 

samstarf þú átt við og að hafa þennan skilning á milli. 

4.1.5.5 Aðrir þættir sem áhrif hafa á fjölda tilkynninga 

Nokkrir leikskólastjórar nefndu aðra þætti varðandi barnaverndar-

málaflokkinn sem þeir vildu koma á framfæri. Arngunnur minntist á 

sjálfsmynd leikskólakennarastéttarinnar. Hún sagði að sjálfsmynd 

stéttarinnar byggist á að vera dugleg, góð og þjónustumiðuð og fyrir vikið hafi 

leikskólakennurum ekki verið kennt að standa fyrir sínu máli. Sjálfsmyndin er 

léleg að hennar mati og vitnaði þá til þess hversu auðveldlega stéttin móðgast 

yfir ummælum sem hafa meðal annars heyrst á Alþingi þar sem ákveðnu máli 

var líkt við leikskóla í höfuðborginni. Þá sagðist hún vita af leikskólakennurum 

sem gengu út af bíómynd móðgaðir út í hönd stéttar sinnar vegna þess að 

þar var ýjað að því að ein persóna myndarinnar sem vann í leikskóla væri að 

selja sig. En þetta eru samt sem áður þeir aðilar sem eiga að verja réttindi 

barna. Þörf er á að hennar mati að bjóða upp á þjálfun í hugrænni 

atferlismeðferð í stjórnunarnáminu því að 80% af þeim vandamálum sem 

koma upp í hennar starfi eru starfsmannamál og 80% af þeim eru 

hugsanavillur starfsfólksins.  

Ég hef ekki þekkingu í að breyta hugsanamynstrinu en ég þyrfti 

að hafa það. Breyta sjálfsmyndinni og breyta, því fólk sem velur 

sér þetta starf er svo krumpað og maður hugsar svona yfir 

völlinn þá eru svona ákveðnir stjórar, ákveðnir kollegar sem 

maður horfir til, þær eru sterkar, þær eru áberandi í umræðunni, 

þær eru ekki vinsælar en þær eru rosalega fáar miðað við að við 

erum stjórnendur.  

Camilla myndi vilja sjá enn meira samstarf og telur hún að það þurfi að hjálpa 

börnum og foreldrum þeirra.  

Ég held að það vilji allir foreldrar vera góðir við börnin sín 

skilurðu. Við göngum út frá því en svo erum við með börn á gráu 

svæði sem þurfa aðstoð. Svo er barnið komið upp í grunnskóla 

og svo fá málin að velta allt of lengi hjá barnavernd, það er 

gagnrýnisvert ... mér finnst sko oft eins og hagsmunir foreldra 

séu í fyrirrúmi.  



 87   

Camilla nefndi einnig að oft reyni á leikskólastjórana sjálfa að meta eftir 

aðstæðum hvernig brugðist er við einstökum málum. Camilla lýsti einu slíku 

máli svona: 

Það hefur líka verið hringt frá lögreglunni og ég beðin um að fara 

með barn niður á lögreglustöð en ég sagðist ekki ætla að gera 

það. Þá var sagt þá komum við og sækjum barnið en ég sagði 

nei. En ég þekkti fólk sem gat tekið barnið því mamman var að 

fara að losna síðar og vissi að hún myndi koma. Ég hefði aldrei 

látið barnið í hendur á lögreglunni. Það var mitt mat því ég vissi 

að hún væri að losna í stað þess að setja það til 

barnaverndarnefndar.  

Camilla sagði að ekki væri eingöngu um unga foreldra að ræða sem þyrftu 

aðstoð heldur hefur hún fengið til sín foreldra sem eru á fimmtugsaldri sem 

hafa sagt að þau ráða ekki við barnið sitt. Bergþóra minntist á mikilvægi 

góðrar samvinnu við barnavernd. Örari fundir þyrftu að vera með fulltrúum 

barnaverndar og bjóða þyrfti upp á víðtæka fræðslu um málaflokkinn og 

almennt séð þyrfti að leggja áherslu á námskeið fyrir starfsfólk í málefnum 

tengdum samskiptum. ,,Það er verið að setja alla á ipad námskeið, hvað með 

samskiptanámskeið og vináttu eitthvað annað en tölvu, mér finnst öll 

sveitarfélög vera svo upptekin af því.‘‘  

Dísella vildi benda á að þau úrræði sem eru í boði fyrir foreldra þurfi að 

vera ljós. Hún nefndi sem dæmi foreldra sem var bent á að hafa samband við 

Barnahús til að fá ráðleggingar en þeim fannst það algjörlega út í hött að gera 

það. En sú reynsla hafði góð áhrif á barnið. Nauðsynlegt er að upplýsa um 

þann stuðning sem í boði er fyrir foreldra. ,,Það er ekki verið að nappa þig 

heldur styðja og mér finnst það þurfa að hafa meira vægi í umræðunni með 

til dæmis að upplýsa foreldra strax í byrjun hvernig svona mál væru unnin.‘‘ 

Aðgengið að þessum stofnunum þarf að vera auðveldara og litið sé á það sem 

eðlilegan þátt að vera í samskiptum við þær. Gunnhildur taldi mikilvægt að 

leikskólastjórar fái stuðning og fái tækifæri til að ræða um hlutina.  

Það er ástæða fyrir öllu sem fólk gerir í lífinu og yfirleitt er þetta 

eitthvað sem fólk er að burðast með, fólki líður ekki vel. Mín 

reynsla segir mér það að ef maður stingur á einhver kýli þá 

kemur eitthvað gott út úr því sko. Maður ætti ekki að vera hérna, 

maður ætti frekar að fara af stað heldur en bíða og bíða. Og ef 

það er ekki neitt þá kemur það bara í ljós. 
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Bergþóra sagði að þau mál sem koma upp hafi þyngst í gegnum tíðina.  

Ég merki það í vanlíðan barna, almenna vanrækslu. Búum í 

streituvaldandi þjóðfélagi, minna utanumhald um börn. Þau 

alast upp við aðrar aðstæður. Það er ekki þessi samræða sem 

var áður en er ekki til staðar, það eru komnar inn tölvur, 

sjónvarpstæki, minnkun á samverutíma fjölskyldu. Það er svo 

margt sem er samhangandi í þessu. Og bara lestur fyrir börnin á 

kvöldin, allt slíkt. Þetta allt bara er svona úti. Þegar ég er að taka 

foreldrasamtöl þá kemur þetta berlega í ljós, við erum svolítið 

að glepjast af tækninni. 

Elínborg minntist líka á hvernig samfélagið er og þá löngu viðveru sem börnin 

hafa í leikskólum. Hún sagði að ekki hafi vaknað upp grunur í skólanum lengi 

að um barnaverndarmál væri að ræða. Henni finnst mjög vel búið að 

börnunum en þau hafa hins vegar mjög mikla viðveru og telur hún að það sé 

barnaverndarmál út af fyrir sig. Börn fá lítinn tíma til að vera heima með 

fjölskyldu sinni og þetta er málefni sem hún telur að berjast þurfi fyrir. Breyta 

þurfi samfélaginu og mögulega þurfi fólk að fara að sætta sig við að hafa 

minna á milli handanna og njóta þess í stað betur tímans með börnunum 

sínum. Þetta telur Elínborg að sé að hluta til komið frá leikskólakennurum 

sjálfum sem hafa talað sig upp sem stétt og foreldrar eru farnir að treysta á 

að leikskólar sinni uppeldishlutverkinu.  

4.2 Niðurstöður rýnihópa 

Rýnihópar hittust í marsmánuði 2015. Rýnihópur 1 hittist í fundarherbergi í 

húsnæði menntastofnunar á höfuðborgarsvæðinu en rýnihópur 2 hittist í 

heimahúsi á höfuðborgarsvæðinu. Leikskólakennararnir sem þátt tóku í 

rýnihópunum tóku mismikinn þátt í umræðunum og þeir sem hafa meiri 

reynslu af málaflokknum voru virkari í samræðunum en þeir sem höfðu minni 

reynslu. Þá voru leikskólakennararnir í rýnihópi 1 flestir reynslumeiri þegar 

kom að barnaverndarmálum en leikskólakennararnir í rýnihópi 2 og því er 

mismikið vitnað í leikskólakennarana þegar niðurstöður eru kynntar. Gerð 

verður grein fyrir niðurstöðum rýnihópanna hér á eftir og þeim skipt í nokkra 

undirflokka eftir efni þeirra.   
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4.2.1 Viðbrögð leikskólakennara vegna gruns um að velferð barna 
sé ekki nægilega vel gætt 

Leikskólakennararnir sögðust bregðast mismunandi við þegar grunur vaknar 

um að ekki sé nægilega vel hugað að velferð barna á þeirra vegum. Í flestum 

tilfellum ræða þeir um grun sinn við samstarfsfólk sitt og láta svo stjórnendur 

skólans vita. Karitas nefndi að vinnubrögðin í hennar skóla væru á þá leið að 

skrifað væri niður í bók ef grunsemdir vakna varðandi þennan málaflokk. Einn 

starfsmaður skráir í bókina en annar kvittar undir. Karitas sagði að sú 

vinnuregla væri til staðar svo tryggja mætti að alltaf væru að lágmarki tveir 

starfsmenn meðvitaðir um gang mála. Ef um síendurtekin tilfelli er að ræða 

er rætt við leikskólastjóra og þá er virkjað teymi sem er starfandi við skólann 

sem fylgir málinu eftir. Fleiri leikskólakennarar nefndu að slíkt teymi væri 

starfandi í skólunum sem var í flestum tilfellum skipað af leikskólastjóra, 

aðstoðarleikskólastjóra og sérkennslustjóra.  

4.2.1.1 Mat leikskólakennara á barnaverndarmálum 

Leikskólakennararnir töldu sig eiga erfitt með meta hvort um 

barnaverndarmál væri að ræða eða ekki. Þeir sögðust ekkert aðhafast í 

þessum málum nema mikið hefði gengið á og vel væri búið að skoða 

viðkomandi mál. Lovísa sagðist geta leitað ráða hjá sérfræðingum, svo sem 

tengiliðum sveitarfélagsins um hvernig best væri að bregðast við. ,,Það er 

svona bakland sem við höfum sko og kannski þar eru einhverjar upplýsingar 

kannski um eitthvað sem er í gangi, það er líka ágætt að leita þangað.‘‘ 

Jófríður sagðist hafa leitað til leikskólafulltrúa sem hefur jafnvel komið inn í 

skólann og gert athugun á barni. 

Ég held að leikskólakennarar séu svolítið að halda sér á teppinu, 

við verðum eitthvað hrædd, við höldum að við lendum í ég veit 

ekki hvað að tilkynna þetta barn, guð minn góður hvað segja 

foreldrarnir og ég alveg hreint bara. 

Matthildur sagðist hafa í tvígang fengið lítil viðbrögð frá skólastjóra sínum 

þegar grunsemdir vöknuðu hjá henni varðandi börn á hennar vegum. Í 

hvorugt skiptið fékk hún upplýsingar um í hvaða farveg málin fóru. Hún telur 

ekki uppörvandi að koma áhyggjum sínum um velferð barna á framfæri við 

sína yfirmenn því hún upplifði að það væri lítið gert með þær upplýsingar. Í 

flestum tilfellum sögðu leikskólakennararnir að stjórnunarteymi skólans tæki 

ákvörðunina um hvort tilkynna ætti til barnaverndar. Flestir nefndu að 

leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og sérkennslustjóri hefðu áhrif þar á. 
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Leikskólakennararnir töldu sig flestir þurfa að vera nokkuð vissa í sinni sök 

þegar ákvörðun væri tekin um að tilkynna til barnaverndar. Ekki dugar að 

þeirra mati að tilkynna eingöngu um grun heldur þurfi ferlið að vera vel 

undirbúið og þeir bæði vissir og öruggir í sinni sök og hafa eitthvað haldbært 

í höndunum. Jófríður sagði að stundum þurfi málin að ganga langt áður en 

ákveðið er að tilkynna. ,,Það er alveg hræðilegt þú veist, skref, það er svo 

erfitt og maður sko því miður þá gengur maður sko langt áður en maður gerir 

það því maður vill vera alveg viss sko.‘‘ Sigurlaug sagði að ef um augljós merki 

væri að ræða eins og vanrækslu væri það skráð niður og fylgst með og 

brugðist væri skjótar við slíkum tilfellum. Pálína sagði að nóg væri að grunur 

léki á að ekki væri allt með felldu. 

Það er nóg að það sé grunur og ef það er ekkert þá er það bara 

gott, ég er bara hætt að tipla á tánum í kringum foreldra, ég bara 

ég er í vinnu fyrir barnið sko. Auðvitað er ég í vinnu fyrir 

foreldrana skilurðu, ég er að passa upp á þessi börn, mér er 

drullusama hvað foreldrar segja þú veist það er bara mitt starf, 

heyrðu nei þetta er ekki alveg nógu gott ,ég er algjört hex og ég 

skammast mín ekkert fyrir það. 

4.2.2 Ferli tilkynninga og reynsla leikskólakennara af þeim 

Reynsla leikskólakennaranna af tilkynningum til barnaverndar er mismikil. 

Nadía, Oddhildur, Regína og Sigurlaug hafa aldrei tekið þátt í að tilkynna til 

barnaverndar, Matthildur hefur einu sinni tekið þátt í að tilkynna, Ingveldur 

og Pálína tvisvar og Jófríður, Karitas og Lovísa hafa þrisvar tilkynnt. Ekki er 

munur á fjölda tilkynninga eftir því hversu lengi leikskólakennararnir hafa 

starfað í sínu fagi. Sá sem hefur stysta starfsaldurinn er meðal þeirra sem 

hefur oftast tilkynnt og sá sem hefur lengst starfað hefur tilkynnt sjaldnar. 

Ekki er heldur munur á þátttöku leikskólakennaranna í að tilkynna eftir því 

hvort þeir starfa á höfuðborgarsvæðinu eða á landsbyggðinni. 

Ferli þeirra tilkynninga sem sendar eru frá leikskólunum eru að mörgu 

leyti með svipuðum hætti að sögn leikskólakennaranna. Þegar grunur vaknar 

kemur viðkomandi deildarstjóri til leikskólastjóra sem ráðfærir sig jafnvel við 

teymi á vegum sveitarfélagsins í félagsmálum. Það er svo ýmist í höndum 

leikskólastjóra eða deildarstjóra að tilkynna til barnaverndar. Karitas nefndi 

að leikskólastjórinn í hennar skóla sjái alfarið um að tilkynna og að láta 

foreldra vita af tilkynningunni. 

Hún reynir að halda sem sagt þeim sem eru með barnið utan við 

tilkynningaferlið. Kannski bara vegna þess að það hafi ekki áhrif 
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á samskipti við foreldri þú veist. Hún hefur séð um að tilkynna 

og tilkynna foreldrum að það sé búið að tilkynna örugglega til 

þess að foreldri geti áfram komið með barnið og það hafi ekki 

áhrif á okkar samskipti. 

4.2.2.1 Upplýsingar um stöðu barnaverndarmála 

Leikskólakennararnir lögðu mikla áherslu á að starfsmenn hefðu vitneskju um 

ferli þeirra mála sem tilkynnt hefur verið út af. Ingveldur nefndi að 

upplýsingastreymið væri ekki nægilegt varðandi þennan málaflokk í 

leikskólum.  

Mér hefur fundist í samstarfi við hvað segir maður, yfirvaldið, 

leikskólafulltrúa og félagsmálayfirvöld að það er einhvern veginn 

svo ofboðslega mikill trúnaður að flæðið vantar á milli til okkar. 

Við vitum ekkert, þau eru bara að halda einhverju leyndu og 

segja okkur ekki á leikskólanum hvað.  

Sigurlaug nefndi líka þá óvissu sem starfsmenn fara í eftir að tilkynnt 

hefur verið.  

Sko málið er að þegar við tilkynnum símleiðis oftast, við vitum 

voðalega lítið hvað gerist næst. Voða lítið og kannski er barnið 

og foreldrið boðað í viðtal það gerist ekki innan leikskólans eða 

við vitum voða lítið hvað gerist í framhaldinu og það ber ekkert 

að upplýsa okkur og þó að við tilkynnum þá kemur þetta okkur 

ekkert við. 

Þegar leikskólakennararnir voru spurðir hvaða upplýsingar þeir teldu sig vilja 

fá frá barnavernd sögðust þeir fyrst og fremst vilja vita hvort von væri á að 

aðstæður barnanna myndu batna. Karitas nefndi að þegar tilkynning bærist 

til barnaverndar ætti að mynda teymi um barnið sem heldur utan um það. 

Ingveldur minntist á mikilvægi þess að félagsmálayfirvöld og leikskólinn 

myndu vinna saman og halda fundi reglulega. Sigurlaug sagðist vilja vita hvort 

það væri verið að vinna í málinu  

Ég vil ekkert vita nákvæmlega, ég þarf þess ekkert, bara að það 

sé verið að vinna í málinu það er verið að leita einhverra lausna 

fyrir þetta barn, hvers eðlis sem tilkynningin er. Barnavernd segi 

okkur við höfum meðtekið þetta við erum að vinna í þessu máli 

punktur. 
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Jófríður vitnaði í eitt tilfelli þar sem hún og leikskólastjórinn tilkynntu vegna 

vanrækslu móður. Móðir brást frekar illa við en engar sýnilegar breytingar 

urðu á velferð barnsins, heldur fóru aðstæður þess versnandi. Þegar Jófríður 

hafði aftur samband við barnavernd til að fá upplýsingar um ferli málsins fékk 

hún þær upplýsingar að komist hefði verið að þeirri niðurstöðu að allt væri í 

góðu lagi á heimilinu sem barnavernd fór ekki inn á heldur fékk þær 

upplýsingar í gegnum síma.  

Við vissum bara betur, hún var mjög veik en þarna bara og við 

sátum uppi með það að hafa barnið sem vildi stundum ekki fara 

heim með mömmu sinni og hérna svo svangur þegar hann kom 

í leikskólann á morgnana og allt þetta og hérna þú veist þá 

vorum við alveg bara, hvað áttum við að gera, en hérna og 

maður hugsar svona þú veist, hvernig vinnuaðferðir eru hjá 

þeim.  

Karitas nefndi í því samhengi þegar upp koma aðstæður þar sem einhverjir 

aðilar mega ekki sækja börnin ýmissa hluta vegna. Þá þurfi starfsmenn að 

vera vel upplýstir um það þó trúnaður sé ef til vill ríkjandi um hagsmuni 

barnsins.  

Við höfum alveg verið með barn sem að okkur er sagt að 

ákveðnir aðilar mega ekki koma og sækja og það þarf 

náttúrulega eitthvað að fara í gang. Það þurfa allir að vera 

upplýstir um það að barnið má ekki fara heim með þú veist.  

Þá nefndu leikskólakennararnir að þeir væru stundum settir í erfiðar 

aðstæður því erfitt væri að skera úr um hvort viðkomandi aðilar megi 

samkvæmt lögum sækja börnin og hvort öryggi barna væri í hættu ef þessir 

aðilar sækja þau. Lovísa taldi sig eiga erfitt með að neita foreldri um að ná í 

barnið sitt og því nauðsynlegt að til væri lagaúrskurður þegar slík mál koma 

upp, hún geti í mesta lagi hringt í hitt foreldrið og látið vita.  

Matthildur sagði að í hennar leikskóla væri sá háttur á að þegar svona 

beiðnir koma þá óski stjórnendur eftir gögnum um forræði til að geta tekið 

ákvörðun um slík mál. Leikskólakennararnir óttast þau viðbrögð sem þeir 

geta fengið frá þeim aðilum sem reyna að sækja barnið því í mörgum tilfellum 

eru ungir ófaglærðir og reynslulitlir starfsmenn við vinnu seinni part dagsins 

þegar börnin eru sótt. Ingveldur lýsti einu slíku tilfelli svona: 
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Við vorum með nálgunarbann á einn pabbann og ef að hann 

birtist þá áttum við að hringja í félagsmálayfirvöld og aðili frá 

þeim kom á staðinn og við áttum að halda viðkomandi föður á 

staðnum í fataklefann og ræða við hann. Og hann var drukkinn, 

rosalegar aðstæður og hann mátti ekki fara með barnið og það 

voru allir á nálum.  

4.2.2.2 Viðbrögð frá foreldrum 

Viðbrögðin sem leikskólakennararnir hafa fengið frá foreldrum þeirra barna 

sem tilkynnt er um eru mismunandi. Reiði er algengt fyrsta viðbragð en síðan 

er misjafnt hvernig viðbrögðin eru í framhaldi af því. Ingveldur sagði að 

foreldrar hafi í hennar tilfellum brugðist við með reiði. Í öðru tilfellinu urðu 

samskiptin við foreldra mjög góð eftir það og þeim var þakkað fyrir að vera 

svona vakandi yfir barninu. Jófríður hefur upplifað að foreldrar finni fyrir 

skömm þegar þeir eru látnir vita af tilkynningu. Í eitt skipti hafði hún og 

leikskólastjóri samband við móður sem var skráð einstæð og þær létu hana 

vita af tilkynningunni.  

Þá fengum við mjög reiðilegt ofbeldisfullt bréf frá föðurnum sem 

var ofboðslega reiður og kallaði okkur öllum illum nöfnum og við 

bara við skrifuðum sameiginlegt bréf ég og leikskólastjórinn og 

hérna þar sem við fórum saman í gegnum þetta og við værum 

algjörlega tilbúnar að hitta hann á fundi til að ræða þetta mál 

sem rætt hefði verið og það var þú veist ekki liðnar fimm 

mínútur. Þá fengum við sent afsökunarbréf þar sem hann baðst 

afsökunar og hann á ennþá barn hjá okkur bara og allt í lagi sko. 

Hann sagði líka ég veit um hvað þið voruð að tala bara og baðst 

afsökunar.  

Pálína greindi frá því að þegar hún var nýútskrifuð kom móðir til hennar og 

leitaði aðstoðar. Þær sammæltust um að Pálína myndi senda tilkynningu til 

barnaverndar svo móðirin fengi þá aðstoð sem hún óskaði eftir.  

Það var mjög erfitt barn og hún sagði ég er bara orðin hrædd um 

viðbrögð mín gagnvart honum. Svo var það svona illa orðað, hún 

kom sko tryllt til mín þegar hún fékk bréf í hendurnar um hvað 

ég hefði verið að segja, hún var brjáluð sko. Og ég var ekki búin 

að vera útskrifuð lengi þegar þetta var og sem betur fer náði ég 

bara einhvern veginn að tala við hana sko ég róaði hana og talaði 
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um að þetta var ekki það sem ég var að segja það sem ég sagði 

var það sem við töluðum um. 

Pálína sagði að fundur var boðaður með foreldrum og starfsmönnum frá 

barnavernd og hún minnist þess að leikskólastjórinn sat ekki þennan fund. 

Leikskólastjóri baðst síðar afsökunar á því hversu lítinn stuðning hún sýndi 

Pálínu. 

Studdi illa við mig og gaf mér ekki þann stuðning sem ég þurfti á 

að halda en sem betur fer hún treysti mér þessi kona og sem 

betur fer náði ég að róa en það tók á. Hún fékk svo aðstoð.  

Leikskólakennararnir sögðu líka að þó svo foreldrar væru með fullt forræði 

þá þurfi alltaf að meta hvort þeir væru í ástandi til að sækja barnið sitt. Sumir 

viðmælendur sögðust ekki vissir hvernig ætti að bregðast við ef foreldri 

kemur í annarlegu ástandi að sækja barnið en aðrir viðmælendur sögðu 

engan vafa á því að þá ætti að hafa samband við lögregluna sem myndi svo 

tilkynna til barnaverndar. Matthildur lýsti einu slíku tilfelli á eftirfarandi hátt:  

Við höfum lent í þessu að foreldri hefur komið drukkið og það 

fer náttúrulega bara beint í barnavernd og móðirin í rauninni var 

bara þakklát á eftir það var í rauninni það var ekkert en það var 

bara félagsmálapakkinn sem fór inn í það og skoðaði aðstæður, 

það gerðist bara einn tveir og þrír.  

Leikskólakennararnir töldu allir mikilvægt að viðhalda góðum samskiptum við 

foreldra. Lovísa orðaði það svona: ,,Af því við erum í svo nánum samskiptum 

tiltölulega á hverjum degi, það getur verið soldið erfitt ef samskiptin eru 

soldið stíf, maður vill forðast það sko.‘‘ Karitas minntist á mikilvægi þess að 

viðhalda trausti og Ingveldur telur mikilvægt að sýna fagmennsku: 

Þú þarft að byggja þig rosalega vel upp sem fagmaður að já 

hvernig ertu í samskiptum þú veist þú verður að vera fær í 

samskiptum þegar það kemur að þessari hlið. Þú segir ekki bara 

jæja nú þarf að tilkynna þetta sko, alveg agalegt. Það skiptir svo 

miklu máli hvernig orðum er komið að hlutunum.  

Pálína sagðist hafa upplifað breytingar í samskiptum við foreldra eftir að 

tilkynningar hafa borist og eru þær breytingar til hins betra. 
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Þá er þetta bara komið upp á borðið og þá finnst mér eins og 

þeir séu óhræddari einhvern veginn við að tala við mig … það er 

svo innilega verið að reyna að aðstoða, þetta er ekki einhver 

stimpill eða að reyna að sverta einhvern eða svoleiðis það er 

bara verið að reyna að grípa til þess að aðstoða. Ég held líka að 

fólk sem á í erfiðleikum verður bara soldið þakklátt fyrir það vill 

einhver hjálpa.  

Regína sagði að auðveldara væri að eiga samskipti við foreldra ef vitneskjan 

er til staðar. Hún rifjaði upp atvik þar sem móðir vissi að starfsmenn höfðu 

vitneskju um að barnavernd væri að aðstoða hana með uppeldi barnsins síns.  

Barnavernd hringdi oft og hafði áhyggjur, við vorum með 

samskipti … ég vissi soldið mikið því ég var soldið mikið að tala 

við einhverja konu hjá barnavernd sem hringdi oft og spurði mig 

hvernig er staðan, ég kom í heimsókn um daginn en ég vildi 

heyra frá ykkur. Þá man ég að hún var að koma illa klædd og ekki 

þrifin og svona, var á röltinu í hverfinu klukkan átta á kvöldin, 

hún og litli bróðir hennar og þá vissi maður að það var ekki allt í 

lagi hún vissi að það var verið að vakta þetta en hún var samt 

alltaf voða opin og hress.  

4.2.2.3 Líðan leikskólakennara þegar þeir taka þátt í að tilkynna 

Leikskólakennararnir sögðust upplifa mismunandi tilfinningar þegar þeir hafa 

átt þátt í að tilkynna til barnaverndar. Nokkrir nefndu að meðan væri verið 

að velta fyrir sér hvernig best væri að bregðast við þessum málum væri líðan 

þeirra ekki góð en þegar búið væri að taka ákvörðun um að tilkynna varð 

ákveðinn léttir. Lovísa sagði að líðan hennar væri væri misjöfn eftir 

aðstæðum hverju sinni. Karitas finnur stundum til vanmáttar að geta ekki 

hjálpað viðkomandi börnum meira og hefur það áhrif á hennar líðan.  

Það er meira svona í aðdragandanum sem maður er svona búinn 

að þú veist eins og það er búið að koma með barnið í gaddhörðu 

frosti í fötum sem eru ekki búin að þorna,blautum fötum, þú 

veist ég bara alls konar svona sem fær á mann, maður finnur 

bara guð minn góður.  

Ingveldur sagðist taka inn á sig ef foreldrar bregðast illa við.  
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Maður tekur líka svona inn á sig fyrst þegar foreldri drullar yfir 

mann eins og maður segir. Maður bara já, helvítis skólinn að 

tilkynna barnið mitt, það er svo mikil reiði og maður fer bara 

pínu og fer svo út að hjóla um kvöldið.  

Pálína upplifir ákveðinn létti þegar hún hefur átt þátt í að tilkynna. 

Bara léttir held ég að bara að standa með barninu og rétti þess. 

Maður horfir upp á að það er ekki allt í góðu og grunur um 

eitthvað misjafnt og auðvitað hefur alveg komið, maður er alltaf 

með á bak við eyrað ef mér finnst barnið bregðast skringilega við 

þessu og þessu þá er maður bara ein augu á þessu barni og ég 

er alltaf á fullu einhvern veginn að pæla. En það er já það er léttir 

þegar það er tekin ákvörðun um að tilkynna og líka bara einhven 

veginn von um að fjölskyldunni líði betur. Já sko að fá aðstoðina. 

Oftast eru þetta ekkert slæmir foreldrar heldur kannski bara 

ráða þeir ekki alveg við ástandið.  

Karitas sagðist upplifa að málin gengu hægt fyrir sig og hefði það áhrif á 

hennar líðan. 

Maður er búinn að tilkynna bara hérna já þegar það er eitthvað 

svona verulega mikið að og manni líður illa að vita af barninu 

hreinlega þegar það er verið að sækja það. Þú veist eins og 

einhvern tímann ég upplifði fyrir jól ég hugsaði bara með mér 

guð minn góður mig langaði svo til þess að taka bara barnið með 

mér heim sko, það er sko bara eins og það sé ekkert að gerast 

þú veist. Maður veit að það er neysla á heimilinu og allt þetta en 

ekkert gerist.  

4.2.3 Þekking leikskólakennara á barnaverndarmálum 

Leikskólakennararnir töldu sig allir hafa mjög litla þekkingu á 

barnaverndarmálum. Lítið var fjallað um málaflokkinn í námi þeirra sem 

leikskólakennarar en nokkrir minntust á að fjallað hefði verið um lög og 

reglugerðir á einu námskeiði en ekkert umfram það. Regína hafði þetta um 

þekkingu sína á barnaverndamálum að segja: 

Ég veit ekkert um hvað barnavernd snýst í rauninni, vegna þess 

að við lærðum um þetta í skólanum fyrir mörgum árum síðan, 

gamall maður og það var kannski ekki einu sinni í takt við það 
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sem var í gangi, bara talað um lögin og svoleiðis en ekki hvernig 

á að bregðast við, hvernig á að tala við foreldra, hvað eru 

barnaverndarmál. 

Nadía sagði að mikilvægt væri að fræðsla um barnavernd væri hluti af náminu 

og undir það tók Sigurlaug. ,,Við vorum þarna í námi að læra að vera 

leikskólakennarar og auðvitað á þetta bara að vera hluti af því, nú eruð þið 

að læra að vera leikskólakennarar og þið verðið að vita hvernig þið getið 

hjálpað börnunum.‘‘ Regína minntist þess hvernig einn kennarinn í 

leikskólafræðum sem sjálfur var leikskólakennari að mennt miðlaði því til 

nemenda hvernig hann brást sjálfur við alvarlegri vanrækslu á barni.  

Hún sagði okkur að hún tók þungu bleiuna af barninu sem kom 

eftir helgi með sömu bleiu og það fór með heim á föstudegi og 

setti barnið svo í sull og þreif það á meðan og setti fötin í 

þvottavél. Þetta var okkur sagt að gera, halda öllum góðum og 

leysa málin sjálfar, þetta situr svo í mér og þetta var okkur kennt 

að gera.  

Karitas var sú eina sem minntist þess að fjallað hafi verið ítarlega um 

barnavernd í sínu námi. Allir töldu viðmælendurnir sig þurfa nauðsynlega á 

meiri fræðslu um málaflokkinn að halda og sögðu að reglulega þyrfti að fræða 

alla starfsmenn um þessi málefni. Þá þyrfti að fara yfir einkenni 

barnaverndarmála, fara yfir lög og reglugerðir, ferli mála, hvernig barnavernd 

vinnur og hvaða viðmið eru notuð. Auk þess þyrfti að kynna barnaverndarmál 

betur fyrir foreldrum og þeir þyrftu að fá vitneskju í upphafi skólagöngu 

barnsins að leikskólinn sé í samstarfi við barnavernd og þeim gert grein fyrir 

að tilkynnt sé þangað ef ástæða þykir til.  

4.2.4 Viðhorf leikskólakennara til tilkynninga til barnaverndar  

Ýmsar tilgátur komu frá leikskólakennurunum þegar þeir voru spurðir um 

hvers vegna eingöngu um 2% allra tilkynninga komi frá leikskólum. 

Matthildur nefndi hræðslu, Lovísa og Sigurlaug nefndu náin samskipti við 

foreldra, Ingveldur nefndi umhyggjuna sem hún segir að angri 

leikskólakennara stundum of mikið sem lýsir sér í meðvirkni. Regína tók undir 

að um meðvirkni væri að ræða. Karitas talaði um mikilvægi þess að börnin 

eigi sér skjól í skólanum og starfsmenn óttist að með því að tilkynna bregðist 

foreldrar við með því að taka börnin úr leikskólanum. Jófríður nefndi að 

kennarar telji sig þurfa að vera svo vissa áður en þeir tilkynni og ef þeir hafa 

ekkert haldbært þá sleppa þeir að tilkynna.  
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Lovísa nefndi dæmi um að barn hafi í nokkur ár alist upp hjá manni sem 

var vinur foreldranna og hvorugt foreldrið var á landinu. Þegar kom að því að 

fá sérfræðiaðstoð fyrir barnið vegna tilfinningalegra örðugleika þess kom í 

ljós að ekki var hægt að veita barninu aðstoð því móðir var ekki á landinu og 

gat því ekki skrifað undir beiðnina. Ekki hvarflaði að neinum að tilkynna um 

málið til barnaverndar og var það ekki gert fyrr en nýr sálfræðingur kom inn 

í teymið.  

Við vorum ekki einu sinni að hugsa, þarna var bara einhver 

maður, hann er bara að ala upp eitthvað barn og við erum bara 

í geggjað góðu samstarfi. Hann var alveg að mastera þetta 

verkefni. Svo var maður að spyrja sig, af hverju var barnavernd 

ekki búin að tala við okkur. Barnið hjá einhverjum vini mömmu 

sinnar og býr þar þannig að þetta veltist bara um og enginn var 

að gera neitt.  

Jófríður nefndi að skortur á upplýsingum geti líka verið hamlandi í að tilkynna. 

Hún nefndi sem dæmi börn sem komu til hennar og höfðu verið í tveimur 

öðrum leikskólum áður. 

Maður fór að hafa áhyggjur af hinu og þessu og hérna hegðun 

og hérna og þau voru bæði hjá mér og ég kallaði sem sagt 

foreldra til í viðtal og ætlaði í raun bara að fá greiningu sko, ekki 

að það yrði barnaverndarmál eða neitt. Það næsta sem gerist er 

að þau skrá þau úr leikskólanum bæði sem sagt og þau fara í 

annað sveitarfélag og ég var bara hvað ég hélt að ég ætti í rosa 

góðum samskiptum og ég hringi í fyrrum leikskóla sem 

strákurinn var í og hún líka í öðrum og ég var að spyrja þau og 

maður má ekkert segja en fékk loðin svör. Þetta var bara málið 

og maður getur ekkert gert. 

Jófríður lenti í svipuðum aðstæðum seinna og var þá reynslunni ríkari. Þegar 

foreldrarnir sóttu um flutning úr leikskólanum fékk hún leyfi frá foreldrum til 

að senda hinar ýmsu upplýsingar um barnið til nýja leikskóla barnsins og gat 

þá bætt upplýsingum varðandi þá þætti sem ollu henni áhyggjum við þann 

lista, ,,og ég gerði það og þá gátu þau byrjað fyrr en þetta var bara verið að 

flýja kerfið.‘‘  

4.2.4.1 Meðvirkni og áhrif hennar á fjölda tilkynninga 

Pálína nefndi að starfsmenn í leikskólum sýna mikla meðvirkni með því að 

eiga til aukaföt til að lána börnum í leikskólum ef þau eru ekki sjálf með föt 
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til skiptanna. Ítrekað væru sömu foreldrarnir að gleyma að koma með 

aukaföt fyrir barnið sitt.  

Við hringjum bara í foreldra ef börnin vantar föt, það er miklu 

áhrifaríkara, við erum löngu hætt að vera með aukaföt, við 

eigum ekki að vera í þessari meðvirkni og þetta kemur þá heldur 

ekki fyrir aftur þegar búið er að hringja og fólk beðið um að 

koma. 

Nadía sagði að sumir foreldrar hafi verið mjög ánægðir með að fá að láni föt 

úr leikskólanum og sumir hafa greinilega kunnað vel að meta þann fatnað. 

,,Hjá okkur hafa börnin komið aftur og aftur í kannski sokkabuxum sem eru 

merktar leikskólanum og finnst það bara allt í lagi.‘‘ Pálína sagði að hún hafi 

rætt sérstaklega við eina móður um útiföt barnsins sem var ábótavant.  

Ég talaði um útifötin við eina mömmu hjá mér, hana vantaði föt 

en hún sagði að þau væri að fara til útlanda og þá myndu þau 

redda þessu. Ég spurði þá hvort hún ætti ekki ullarföt, svona 

Janusföt eða þessi góðu sem hægt er að klæða börnin í innst því 

þau veita þeim mesta varmann þannig. Jú, ég fékk að vita að hún 

ætti þannig en þetta væru svo dýr föt að hún tímdi bara ekki að 

setja hana í þau í leikskólann. Og ég sagði ef það er einhvern 

tímann tilefni til að nota þessi föt þá er það hérna.  

Pálína sagði að hún sé alltaf kurteis við foreldra en henni finnst árangursríkast 

að segja það sem þarf að segja.  

Ég er ekkert að tala undir rós, það þýðir ekki. Það er svo fínt að 

tala, sumir eru ekki skarpasti hnífurinn í skúffunni sko, það er 

nefnilega svo gott að segja hlutina eins og þeir eru, maður reynir 

bara að vera svoldið faglegur við það. 

Pálína hefur upplifað að foreldrar fari í vörn vegna þess hversu hreinskilin hún 

sé við þá en hefur samt farið þessa leið þar sem hún hefur skilað tilætluðum 

árangri.  

Auðvitað veit ég að ég sjokkera stundum fólk en ég er samt góð 

við börnin og það er númer eitt, tvö og þrjú ég þarf ekkert að 

vera æðislega góð við foreldra. Þetta er fullorðið fólk sem getur 

séð um sig sjálf. 
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Nadía sagði að mikilvægt væri að hafa hugfast að verið sé að vinna fyrir 

börnin en ekki foreldrana. Sigurlaug nefndi þessi mörgu hlutverk sem 

starfsmenn í leikskólum eru í. Hún hefur verið í þeim sporum að veita 

foreldrum mikla ráðgjöf með hagsmuni barnanna í huga. ,,Það er alltaf 

rosalega erfitt hlutverk að ala foreldrana upp, ég hef þurft að gera það.‘‘  

4.2.4.2 Áhrif mismunandi bakgrunns á fjölda tilkynninga 

Karitas nefndi að það væru ekki eingöngu ungir og reynslulitlir foreldrar sem 

væru að vanrækja börnin sín, hún hafði dæmi um eldri, upptekna foreldra 

sem væru fjárhagslega sterkir. Vanrækslan væri varðandi aðra þætti en 

klæðaburð, umhirðu og skort á fæði en væri samt sem áður vanræksla. Um 

væri að ræða í slíkum tilfellum til dæmis óöryggi og ójafnvægi hjá barninu og 

telur Karitas að minni líkur séu á að tilkynnt sé vegna þeirra foreldra.  

Ég held að þetta sé eitthvað í okkur, þú veist það er ekki alveg 

svona að það er ekki alveg sama hver er, það er þú veist 

auðveldara að benda ungu mömmunni að það vanti hvað eftir 

annað hlý föt … ég veit það ekki manni finnst það kannski ekki 

viðeigandi. 

Matthildur hafði svipaða sögu að segja þegar hún fór til stjórnenda í sínum 

skóla til að tilkynna vegna alkóhólisma á heimilinu.  

Ég kem með þetta inn og þetta fer ekki neitt, því að þetta er 

frægt fólk í þjóðfélaginu, það fer ekki neitt og ég meina það 

þekkja svo margir viðkomandi og þetta fer ekkert lengra. Þetta 

er svo skítt að þetta sé í gangi og það þarf að gera eitthvað en 

það er ekkert gert. 

Karitas sagðist hafa vitneskju um að fólki finnist erfiðara að tilkynna þegar um 

er að ræða vel menntaða foreldra. ,,Maður segir það ekki bara svona en, to, 

tre við hvern sem er.‘‘ Jófríður telur að vanræksla þessara barna sé ekki eins 

sýnileg og hjá öðrum.  

Það er líka kannski meira falið, maður veitir því þú veist kannski 

síður eftirtekt en maður hefur samt sko heyrt þetta þú veist en 

þetta eru líka kannski börnin sem hafa allt af öllu, eru alltaf í 

flottustu fötunum og allt það sko.  

Nadía velti fyrir sér hvor það væri ekki misjafnt eftir hverfum hversu margar 

tilkynningar berist til barnaverndar.  
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Því mér finnst að þeir sem hafi verið svona togarafóstrur í hérna 

Breiðholti og lent í öllum soranum bara. Þær eru orðnar svo 

sjóaðar að þær bara Siggi fulli og Danni dópari hafa verið hjá 

þeim og svo kemur þær kalla ekki allt ömmu sína og vita alveg 

hvernig á að gera þetta þú veist þannig ég virðist vera í vernduðu 

umhverfi í mínum leikskóla.   

Undir þetta tóku Regína og Oddhildur sem starfa í einkareknum leikskólum. 

Oddhildur sagði að foreldrar velji sér sjálfir að senda börnin í þennan 

leikskóla. ,,Ef maður bendir á að fötin séu of lítil þá eru komin ný daginn 

eftir.‘‘  

4.2.4.3 Áhrif þekkingar leikskólakennara á fjölda tilkynninga til 
barnaverndar 

Leikskólakennararnir í rýnihópunum voru sammála um að þekking 

starfsmanna í leikskólum á barnaverndarmálum hefði mikið að segja um 

þann fjölda tilkynninga sem berst þaðan. Matthildur telur það grunninn að 

þessum fáum tilkynningum sem berast, ,,við höfum bara svo litla þekkingu.‘‘ 

Karitas sagði að það hefðu ekki allir þá vitneskju að starfsmönnum beri að 

tilkynna ef grunur vaknar um að ekki sé allt með felldu. Pálína sagði að 

þekkingin hefði áhrif; ,,ég held að það sé líka þetta að við fáum ekki þessa 

fræðslu sem við þurfum að fá.‘‘ Sigurlaug sagði að starfsmenn hefðu 

vanþekkingu á málaflokknum. ,,Við vitum kannski ekki ... hvað það er margt 

sem ber að tilkynna ég held að fólk sé rosalega mikið bara að hugsa um stóru 

málin.‘‘ Hún nefnir sem dæmi að samstarfsfólk hennar hafi orðið mjög hissa 

þegar þeir fréttu það að ef barn kæmi aldrei með útigalla í leikskólann 

flokkaðist það sem vanræksla.  

4.2.4.4 Áhrif lífssýnar og reynslu leikskólakennara  

Leikskólakennararnir töldu að lífssýn þeirra og reynsla hefði einnig mikil áhrif 

á hversu fáar tilkynningar berist frá leikskólum. Matthildur sagði að sú 

neikvæða merking sem barnavernd hafi geti haft djúp áhrif á hvernig 

starfsmenn bregðast við.  

Ég held að öll þessi skipti sem ég hef lesið um einhverja foreldra 

sem fela börnin fyrir barnavernd sem taka þau, þetta spilar 

miklu meiri rútínu í hjartað á manni en maður gerir sér grein 

fyrir, ég held að þetta hafi meira að segja en maður pælir í. 

Karitas nefndi ólíka lífssýn fólk.  
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Við á Íslandi ölumst upp við ákveðin viðmið og gildi svo erum við 

að fá til okkar börn sem gildin eru allt önnur og þau þurfa líka 

fræðslu. Hér rassskellum við ekki börnin, hér gerum við þetta 

ekki af því að þú veist ég hef verið spurð má mamma gera svona 

við mig, maður þarf líka að hérna, ég held að þetta oft eru 

ábyggilega eins og já erlendu foreldrarnir vita ekki.  

Jófríður greindi frá samskiptum sínum við föður barns sem kom frá Sádí-

Arabíu.  

Þá segir pabbinn ef hann ekki hlýðir þá lem ég hann og ég var 

bara og just hit him. Og ég bara nei nei nei það má ekki á Íslandi, 

við megum ekki berja börn og ég bara hvað á ég að gera, þú mátt 

alls ekki meiða, ég er ekkert að meiða ég bara lem hann. Og það 

bara tveim dögum seinna meðan við vorum að melta þú veist, 

við verðum bara að tilkynna fólkið þá eru þau að labba út úr 

leikskólanum og hann er eitthvað svona kátur og eitthvað svona 

og hérna og hann bara slær hann. Og það var foreldri að koma 

og hún tók bara símann og hringdi í einn einn tvo til að tilkynna 

þennan mann þú veist og mér fannst þetta mjög flott viðbrögð. 

Þegar hann sagði þetta við mann, ég hélt fyrst að hann væri að 

grínast. 

Karitas sagði að leikskólastjórinn í leikskólanum hennar taki sérstaklega fram 

á kynningarfundi með foreldrum nýrra leikskólabarna að á Íslandi eru börn 

ekki lamin, það sé bannað með lögum. ,,Þetta er svona samfélagið er orðið 

svolítið flókið.‘‘ Sigurlaug taldi að reynslan hafi mjög mikið að segja og vitnaði 

í reynslu sína af vanrækslumáli í leikskóla sem hún vann í á landsbyggðinni og 

segir að hennar viðbrögð yrðu allt önnur ef slíkt mál kæmi upp á í dag. Barnið 

mætti alltaf skítugt í leikskólann og það var baðað á hverjum degi. Föt 

barnsins voru þrifin og aldrei sagt neitt. Sigurlaug var mjög ósátt við hvernig 

brugðist var við og þegar hún spurði af hverju þetta væri gert fékk hún þau 

svör frá leikskólastjóranum að svona yrði málið meðhöndlað. Sjálf hætti 

Sigurlaug stuttu seinna að vinna í leikskólanum en hún hugsar reglulega til 

þessa barns og veltir fyrir sér hvernig barninu líði í dag. Hún myndi ekki sætta 

sig aftur við svona vinnubrögð. Pálína segir að lífssýn kennara skipti miklu 

máli.  

Þetta er líka spurning um viðhorf, hvað ætlum við að ganga 

langt, skiljið þið mig. Þetta er spurning um viðhorf og vera ekki 
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hræddur við af því að maður verður bara alltaf að hugsa út frá 

því hver er að tapa á því ef að það er ekki gengið í málið, það er 

barnið.  

4.2.4.5 Áhrif daglegra og náinna tengsla 

Leikskólakennararnir töldu að dagleg og náin tengsl við foreldra hefðu 

töluvert mikil áhrif á hversu margar tilkynningar berist til barnaverndar frá 

leikskólum. Jófríður sagði að áhrifin væru meiri en leikskólakennarar vildu 

viðurkenna sjálfir. Sigurlaug taldi þetta hafa mikil áhrif. ,,Á mánudegi tekur 

þú upp símann og tilkynnir og maður þarf að hitta foreldri aftur á 

þriðjudagsmorgni, ég held að það hafi áhrif, því miður verð ég að segja.‘‘ 

Regína velti fyrir sér hvort fleiri tilkynningar komi frá grunnskólum en 

leikskólum og þegar hún fékk upplýsingar um að svo væri minntist hún á að 

tengslin væri með öðrum hætti við foreldra í grunnskóla en í leikskóla. ,,Við 

tengjum alltaf börn við foreldra í leikskóla.‘‘  

4.2.4.6 Áhrif samvinnu leikskóla og barnaverndar á fjölda 
tilkynninga 

Leikskólakennararnir töldu að samvinna leikskólans við barnavernd hefði 

áhrif á hversu margar tilkynningar berast frá leikskólum. Þeir upplifa litla 

samvinnu við barnavernd sem er fjarlæg stofnun að þeirra mati og það hefur 

áhrif á hversu fáar tilkynningar berast. Lítil þekking er á meðal leikskóla-

kennaranna um hverjir vinni þar og kerfið er þungt í vöfum. Lovísa nefndi að 

það þurfi meiri vakningu í samfélaginu um mikilvægi barnaverndar og 

Jófríður nefndi að styðja þurfi betur við barnavernd. ,,Ég held sko að ef að 

það væri meiri samvinna á milli þá væri meira um tilkynningar.‘‘ Matthildur 

minntist á þá neikvæðu mynd sem gerð hefur verið af barnavernd í 

samfélaginu. 

Ég held líka að við erum búin að búa til þessa stóru grýlumynd af 

barnavernd sem er svo neikvæð og við viljum kannski ekki fara 

að tengja okkur við hana við þurfum bara almenna 

vitundarvakningu um það sem skiptir okkur máli og skilar okkur 

í betri uppalendum og annað.  

Karitas sagði ákveðinn misskilning vera ríkjandi hjá fólki varðandi starfsemi 

barnaverndar. 

Það eru svo margir þú veist sem halda að með því að tilkynna til 

barnaverndar að barnið verði tekið af foreldrunum, það eru 
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mjög margir sem halda það sko. En markmiðið er allt annað sko, 

það er að reyna að gera foreldrana færa.  

Jófríður minntist á þá fyrstu upplifun sem flestir hafa af barnavernd og vitnaði 

þá í sögurnar af Línu Langsokk sem beitti ýmsum brögðum til að sleppa úr 

klónum á frú Prússólín sem starfaði fyrir barnaverndarnefnd. Sú mynd af 

barnavernd er ekki jákvæð að hennar mati. Ingveldur taldi að starfsfólk 

leikskóla þyrfti að taka þetta skref að auka samskipti sín við 

félagsmálayfirvöld í hverju sveitarfélagi fyrir sig. Sigurlaug sagði að á 

leikskólastjórafundum eru barnaverndarmál reglulega rædd, ,,en það er ekki 

nóg að leikskólastjórinn fái þessa fræðslu af því að hann er ekki í beinum 

tengslum við barnið eða deildir.‘‘ 

4.2.4.7 Aðrir þættir sem hafa áhrif á fjölda tilkynninga  

Leikskólakennararnir höfðu kost á því að bæta við fleiri atriðum varðandi 

þennan málaflokk sem ekki hafði verið búið að ræða. Jófríður minntist á 

mikilvægi þess að kynna barnavernd betur fyrir foreldrum. Jafnvel þyrftu 

fulltrúar barnaverndar að koma á foreldrafundi til að segja frá starfsemi sinni. 

,,Við erum komin með alls konar hegðunarvanda og það er svo margt í boði 

sem leikmaðurinn þekkir ekki og veit ekki af.‘‘ Ingveldur sagðist þekkja til þess 

að í sveitarfélagi á landsbyggðinni væri boðið upp á slíkan fyrirlestur auk þess 

sem boðið væri reglulega upp á slíka fræðslu fyrir starfsmenn leikskóla.  

Sigurlaug minntist á muninn á tilkynningum frá leikskóla og grunnskóla 

meðal annars með tilliti til mætingarskyldu í grunnskóla. Hún velti fyrir sér 

hvort leikskólakennarar gætu haft einhverja skoðun á því ef barn mætir 

óreglulega í leikskóla því ef það er gert í grunnskóla er það barnaverndarmál. 

Eitt barn hjá henni mætti um tveggja mánaða skeið í leikskólann þegar 

hádegismatur var að hefjast og var óæskilegt að börn væru að koma á þeim 

tíma í skólann. Enginn var til staðar að taka á móti barninu þar sem allir voru 

að klára að borða og undirbúa sig fyrir hvíld. Barnið var sjálft ekki þreytt og 

gat ekki tekið þátt í hvíld eins og hin börnin. Auk þess missti barnið alltaf af 

hópastarfi sem fer fram á morgnana og skipulagið eftir hádegi gengur allt 

öðruvísi fyrir sig. Pálína velti fyrir sér hlutverki sínu gagnvart börnunum. 

Það er mitt að hugsa um þau og vera góð við þau og vernda þau 

svoldið fyrir bulli þú veist. Ég stressa mig ekki á því ef ég særi 

eitthvað foreldri skilurðu ég veit að ég á ekki að gera það ég veit 

að ég á að vera æðislega flott með öllum þú veist en ég er 

kannski ekkert æðislega mikið í að særa þau þú veist.  
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4.3 Samantekt  

Leikskólastjórarnir átta sem þátt tóku í rannsókninni hafa mismikla reynslu af 

tilkynningum til barnaverndar en reynsla þeirra af málaflokknum hefur ekki 

aukist með hækkandi starfsaldri. Þeir leikskólastjórar sem hafa lengstan 

starfsaldur hafa sjaldnast sent frá sér tilkynningar til barnaverndar. Reynsla 

af barnaverndarmálum eykst því ekki með aukinni starfsreynslu og átti það 

einnig við um leikskólakennarana í rýnihópunum. 

Ekki var munur á fjölda tilkynninga sem berast frá þeim leikskólum sem 

eru á landsbyggðinni og á höfuðborgarsvæðinu. Hins vegar nefndi einn 

leikskólastjóri að fá vandamál væru í hverfinu sem skólinn hans stendur í og 

foreldrar barnanna flestir velefnaðir. Því gæti verið misjafnt eftir hverjum 

skóla hversu margar tilkynningar berast til barnaverndar og gæti þá skipt máli 

í hvaða hverfi skólinn er. Sú umræða var einnig á meðal leikskólakennaranna 

hvort fjöldi barnaverndarmála og þungi þeirra væri misjafn eftir hverfum, 

sum hverfi væru að þeirra mati þyngri félagslega séð en önnur og það gæti 

haft áhrif á mismunandi reynslu leikskólakennara af þessum málaflokki.  

Þó ekki hafi verið um að ræða mikinn mun á fjölda tilkynninga eftir 

sveitarfélögum, var misjafnlega staðið að samstarfi milli leikskóla og 

barnaverndar í viðkomandi sveitarfélögum. Flestir leikskólastjórarnir töldu 

sig eiga gott samstarf við barnavernd í því sveitarfélagi sem þeir starfa í og 

geta þeir leitað þangað til að fá ráðgjöf í málaflokknum. Í flestum tilfellum 

gefa þeir sér góðan tíma til að meta umfang þeirra mála sem þeir fást við 

varðandi barnavernd áður en ákvörðun er tekin um framhaldið. Ef um 

alvarlegri mál er að ræða eins og ofbeldi og kynferðisbrot bregðast þeir þó 

strax við. Misjafnt er hversu vissir leikskólastjórarnir töldu sig þurfa að vera í 

sinni sök hvort um barnaverndarmál væri að ræða eða ekki þegar ákveðið var 

að tilkynna. Flestir töldu sig þurfa að vera alveg 100% vissa en aðrir sögðu að 

þeir þurftu að vera nokkuð vissir. Nokkrir lögðu áherslu á að leyfa barninu að 

njóta vafans og sögðust ekki þurfa að vera mjög vissa áður en ákvörðun var 

tekin um að tilkynna. Í flestum tilfellum töldu þeir sem sjaldnar höfðu tilkynnt 

að þeir þurfa að vera vissari í sinni sök en þeir sem hafa oftar tilkynnt. 

Leikskólakennarar nefndu að málin þurfi stundum að ganga mjög langt áður 

en ákvörðun er tekin um að tilkynna.  

Ákvarðanaferlið er mislangt hjá leikskólastjórunum og fer það eftir eðli 

málsins hverju sinni. Lokaákvörðunin um hvort á að tilkynna eða ekki er alltaf 

á þeirra ábyrgð en þeir fá allir aðra með sér í ákvarðanatökuna. Það eru þá 

ýmist utanaðkomandi aðilar sem stýra félagsþjónustunni í sveitarfélaginu, 

leikskólafulltrúi eða aðrir stjórnendur leikskólans svo sem aðstoðarleikskóla-
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stjóri, sérkennslustjóri og viðkomandi deildarstjóri. Þá sögðu leikskóla-

stjórarnir að því oftar sem þeir hafa sent tilkynningar því auðveldara væri að 

taka ákvörðunina. Ferli tilkynninga er með svipuðu móti hjá leikskóla-

stjórunum. Athygli vakti að einn leikskólastjóri hefur komið sér upp ákveðnu 

ferli þannig að tilkynningarnar taka styttri tíma og er það einn þeirra 

leikskólastjóra sem hefur hvað oftast tilkynnt. Yfirleitt er um ákveðið 

eyðublað að ræða sem leikskólastjóri fyllir út, aðrir hafa samband við 

barnavernd. Foreldrar eru látnir vita nema um ofbeldi eða kynferðisbrot er 

að ræða.  

Leikskólastjórarnir sögðu að stundum væru barnaverndarmálin lengi í 

kerfinu og sumir sögðu að of lítið upplýsingastreymi væri til leikskólanna um 

ferli þeirra mála sem tilkynnt hefur verið um. Bæta þurfi ímynd barnaverndar 

út á við því litið væri á hana sem ákveðna grýlu og ákveðið þekkingarleysi væri 

ríkjandi um starfsemi hennar. Leikskólakennararnir sem þátt tóku í 

rýnihópum lögðu enn meiri áherslu en leikskólastjórarnir á að fá upplýsingar 

um í hvaða farveg málin fara þegar búið er að tilkynna.  

Leikskólastjórarnir sögðu að viðbrögð foreldra við tilkynningunum væru 

mismunandi. Þeir leikskólastjórar sem hafa tilkynnt sjaldnar upplifa oftar 

neikvæð viðbrögð foreldra. Foreldrar hafa brugðist við með reiði, undrun, 

tekið börnin úr leikskólum, hreytt í leikskólastjóra óyrði og hundsað þá. En 

sumir foreldrar finna fyrir þakklæti eftir á og samband við foreldra hefur í 

sumum tilfellum batnað eftir að þeim var greint frá tilkynningu og var það 

einnig upplifun leikskólakennaranna í rýnihópunum. Miklu máli skiptir að 

mati leikskólastjóranna hver greinir foreldrum frá því að það standi til að 

tilkynna til barnaverndar því samskipti foreldra við boðbera þeirra frétta geta 

verið viðkvæm eftirleiðis. Ekki þurfa eingöngu ungir foreldrar á aðstoð að 

halda og dæmi eru um að foreldrar yfir fertugt hafa sjálfir sagt að þeir ráði 

ekki við börnin sín. Leikskólakennararnir sögðu að reiði og skömm væru 

algeng viðbrögð sem þeim væru sýnd þegar tilkynningar hafa borist til 

barnaverndar. Þeir töldu mikilvægt að viðhalda þeim góðu, daglegu 

samskiptum sem þeir eiga við foreldra og reyna að forðast að varpa skugga á 

þau.  

Líðan leikskólastjóra er misjöfn þegar þeir hafa tilkynnt. Sumir upplifa 

mikla vanlíðan meðan aðrir upplifa ákveðinn létti. Með aukinni reynslu og 

stuðningi er líðan leikskólastjóra betri við þessar aðstæður því þeir sem 

upplifðu mikla vanlíðan voru þeir sem höfðu sjaldnast tilkynnt. Þeir 

leikskólastjórar sem hafa oftar tilkynnt upplifðu að þeir væru að hjálpa 

foreldrunum og börnum þeirra. Leikskólastjórarnir hafa mismikla þekkingu á 

barnaverndarmálum. Flestir fengu litla fræðslu um málaflokkinn í grunnnámi 
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sínu. Sú þekking sem þeir hafa núna af málaflokknum er yfirleitt tilkomin 

vegna þess að þeir hafa lesið sér sjálfir til um málaflokkinn en nokkrir hafa 

sótt námskeið. Þeir töldu flestir að sú þekking sem þeir hafa í dag sé ekki 

nægileg til að takast á við þau viðfangsefni sem bíða þeirra í starfi. Sú fræðsla 

sem þeir myndu vilja fá um málaflokkinn snýr að ferli tilkynninga, meiri 

upplýsingar um stjórnsýslulög og hvernig kerfið virkar og fá reglulega 

uppfærðar upplýsingar um málaflokkinn. Leikskólastjórarnir töldu flestir að 

sækja ætti þessa fræðslu til sveitarfélagsins.  

Vegna þeirrar litlu þekkingar sem leikskólastjórar telja sig sjálfir hafa af 

málaflokknum þá miðla þeir takmarkaðri þekkingu til starfsmanna sinna. Þess 

í stað hvetja þeir starfsmenn til að láta vita þegar grunur vaknar. 

Leikskólakennararnir töldu sig hafa takmarkaða þekkingu á barnaverndar-

málum. Fræðslan sem þeir fengu í náminu var mjög lítil og sagðist eingöngu 

einn þeirra hafa fengið góða fræðslu um þennan málaflokk í sínu námi. Um 

var að ræða þann leikskólakennara sem hefur stystu starfsreynsluna og 

stundaði þar af leiðandi nám í leikskólakennarafræðum töluvert seinna en 

aðrir viðmælendur. Leikskólakennararnir töldu einnig mikilvægt að 

starfsmenn hefðu vitneskju um þau mál sem væru í ferli. Það væri til dæmis 

nauðsynlegt þegar kemur að því að forsjárlausir foreldrar vilji sækja börn í 

skólann. Slík dæmi komi alltaf upp inn á milli í skólunum. Bæði 

leikskólastjórarnir og leikskólakennararnir töldu mikilvægt að fræðsla um 

þennan málaflokk væri hluti af námi leikskólakennara.  

Leikskólastjórarnir sögðu að ýmislegt gæti valdið því að aðeins um 2% allra 

tilkynninga komi frá leikskólum. Þeir nefndu meðal annars að leikskólastjórar 

óttuðust viðbrögð foreldra. Einnig nefndu þeir slæma reynslu, óöryggi, náin 

tengsl, lítið samfélag, ótta við að traustið falli niður sem hefur verið byggt upp 

við foreldra, meðvirkni, vilja ekki vera óvinsælir og vanþekking leikskólastjóra 

á ferli mála. Leikskólakennararnir nefndu þessar sömu ástæður fyrir fáum 

tilkynningum og sögðu að þeir sýndu börnum það mikla umhyggju sem getur 

auðveldlega snúist upp í meðvirkni gagnvart ríkjandi ástandi. Reynsla og 

lífssýn leikskólastjóra hefur áhrif á þann fjölda tilkynninga sem berst til 

barnaverndar að þeirra eigin mati. Leikskólakennararnir minntust í því 

samhengi á þau ólíku viðmið sem foreldrar geta haft eftir upprunalandi og 

ríkjandi menningu sem áhrif geta haft á hvort mál séu metin sem 

barnaverndarmál eða ekki. Leikskólastjórarnir töldu flestir að dagleg og náin 

samskipti við foreldra hefði áhrif á fjölda tilkynninga frá leikskólum. Í því 

samhengi minntust nokkrir þeirra á mikilvægi þess að traust væri ríkjandi.  

Leikskólastjórarnir töldu einnig að samvinna leikskólans við barnavernd 

hefði mikil áhrif á fjölda tilkynninga. Sumir töldu að tilkynningum myndi fjölga 
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ef barnavernd myndi kynna starfsemi sína betur fyrir öllu starfsfólki. Að mati 

leikskólakennaranna var lítið samstarf á milli leikskóla og barnaverndar og 

barnavernd þarf að kynna sína starfsemi út á við. Þeir upplifðu barnavernd 

sem fjarlæga og kerfið þungt í vöfum. Vakning þurfi að verða í samfélaginu 

um mikilvægi barnaverndar og breyta þeirri ímynd sem barnavernd hefur. 

Það þurfi bæði að eiga sér stað fyrir starfsmenn og foreldra.  

Leikskólastjórunum gafst kostur á að koma öðrum atriðum á framfæri 

varðandi barnaverndarmál. Einn minntist á að sjálfsmynd leikskólakennara 

væri ekki sterk en á sama tíma væru gerðar þær kröfur á þá að geta varið 

hagsmuni barna í þessum viðkvæma málaflokki. Styrkja þurfi að hans mati 

leikskólakennara í starfi. Nokkrir minntust á mikilvægi þess að auka enn 

frekar samstarfið við barnavernd því það myndi skila sér í auknum fjölda 

tilkynninga. Efla þurfi fræðslu um starfsemi barnaverndar, ekki bara fyrir 

starfsmenn heldur líka fyrir foreldra svo þeir viti hvaða úrræði eru í boði fyrir 

þá. Einn leikskólastjóri nefndi að ekki væri eingöngu um unga foreldra að 

ræða þegar tilkynningar berast vegna barna þeirra og dæmi eru um að eldri 

foreldrar telja sig ekki ráða við uppeldið. Leikskólakennararnir minntust 

einnig á að sú vanræksla sem þeir verða varir við þegar foreldrar í góðum 

efnum eiga í hlut sé ekki eins sýnileg í klæðaburði og öðru varðandi aðbúnað 

barna heldur meira tengt tilfinningalegu ójafnvægi þar sem foreldrar eru 

uppteknir og sinna börnum sínum takmarkað.  

 Mikilvægt er að leikskólastjórar fái stuðning og tækifæri til að ræða þau 

mál sem upp koma að mati eins leikskólastjórans. Þá nefndi annar 

leikskólastjóri að þau mál sem upp koma hafi breyst á undanförnum árum og 

eru orðin þyngri. Þá deildi einn leikskólastjóri áhyggjum sínum af löngum 

dvalartíma barna í leikskóla og skertum möguleikum þeirra að vera með 

foreldrum sínum og taldi það vera barnaverndarmál út af fyrir sig. Einn 

leikskólakennari í rýnihóp minntist á vanrækslu varðandi nám leikskólabarna. 

Í grunnskóla er mætingarskylda og því flokkast það sem barnaverndarmál ef 

barn mætir óreglulega þar. Að hans mati ætti að vera um vanrækslu að ræða 

ef börn koma ítrekað á óreglulegum tíma í leikskóla. Þá velti annar 

leikskólakennari fyrir sér hlutverki sínu og mikilvægi þess að vera málsvari 

barnanna og hafa minni áhyggjur af því hvernig foreldrar bregðast við 

tilkynningum til barnaverndar.  



 109   

5 Umræða 

Í þessum kafla er leitast við að svara rannsóknarspurningunum út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Niðurstöðurnar verða tengdar þeirri 

fræðilegu umfjöllun sem kom fram í kafla 2. Markmið rannsóknarinnar var að 

kanna hvaða reynslu leikskólastjórar hafa af tilkynningum til barnaverndar. 

Einnig að fá vitneskju um hvað veldur því að fáar tilkynningar berast til 

barnaverndar frá leikskólum. Til að leitast við að ná markmiðum 

rannsóknarinnar voru eftirfarandi rannsóknarspurningar hafðar til hliðsjónar: 

 Hver er reynsla leikskólastjóra af tilkynningum til barnaverndar? 

o Hvaða áhrif hafa reynsla og viðhorf leikskólastjóra á þá 
ákvörðun þeirra að tilkynna til barnaverndar? 

o Hvaða áhrif telja leikskólastjórar að tilkynningar til 
barnaverndar hafi á það traust sem er ríkjandi í 
leikskólum? 

o Hvernig gengur leikskólastjórum að taka ákvörðun um 
hvernig best sé að bregðast við þegar grunur vaknar að 
um barnaverndarmál sé að ræða? 

 Hvað telja leikskólastjórar og leikskólakennarar að valdi því að ekki 
berist fleiri tilkynningar frá leikskólum til barnaverndar en raun ber 
vitni? 

o Hversu mikla þekkingu hafa starfsmenn í leikskólum á 
barnaverndarmálum? 

o Hvernig er samstarfi á milli leikskóla og barnaverndar 
háttað? 

o Hvaða áhrif hafa ólík lífssýn, viðhorf og reynsla þegar 
metið er hvort um barnaverndarmál er að ræða?  

Til að svara þessum spurningum voru tekin viðtöl við átta leikskólastjóra sem 

starfa í sveitarfélögum víðsvegar um landið. Fimm þeirra starfa á 

höfuðborgarsvæðinu og þrír á landsbyggðinni. Einnig voru myndaðir tveir 

rýnihópar sem samanstóðu hvor fyrir sig af fimm leikskólakennurum úr 

nokkrum sveitarfélögum. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar verða hér á 

eftir skoðaðar í fræðilegu samhengi. Svo hægt sé að greina frá 

niðurstöðunum á skilmerkilegan hátt verða þær flokkaðar í nokkra undirkafla 
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með þeim hugtökum sem voru mest einkennandi í niðurstöðunum. Þessi 

hugtök eru reynsla, ákvarðanataka, viðhorf, traust og þekking.  

5.1 Reynsla 

Niðurstöðurnar gefa til kynna að leikskólastjórarnir sem þátt tóku í 

rannsókninni hafa mismikla reynslu af tilkynningum til barnaverndar. Reynsla 

leikskólastjóranna er ekki endilega í samræmi við hversu lengi þeir hafa 

starfað sem stjórnendur. Þeir sem hafa starfað lengst hafa minni reynslu af 

tilkynningum til barnaverndar en þeir sem hafa starfað skemur sem 

stjórnendur.  

Dewey (2000) sagði að hver og einn einstaklingur hafi mismunandi 

reynslu, bæði vegna þess sem hann hefur upplifað og hvaða áhrif þessar 

upplifanir hafa á hann. Það má því draga þá ályktun að sú reynsla sem 

leikskólastjórarnir hafa öðlast af barnaverndarmálum er ekki eingöngu komin 

til vegna þeirra mála þeir hafa fengist við heldur einnig vegna þess hvernig 

þeir upplifa þessi atvik. Þannig geta tveir leikskólastjórar upplifað samskonar 

mál á mismunandi hátt eftir því hvaða aðra reynslu þeir hafa í farteskinu og 

túlkað á ólíkan máta út frá þeim viðmiðum og gildum sem þeir hafa til 

hliðsjónar. 

5.1.1 Áhrif reynslu á tilkynningar til barnaverndar 

Reynslan sem leikskólastjórar hafa af barnaverndarmálum hefur mikil áhrif á 

ákvörðun þeirra að tilkynna til barnaverndar. Sú reynsla sem leikskólastjóri 

lýsti þegar skipulagðar voru sundferðir fyrir barn sem mætti illa lyktandi í 

leikskólann hefur orðið til þess að hann leyfir núna börnunum alltaf að njóta 

vafans. Þannig notar hann reynslu sína á þessum málaflokki á þann máta að 

bregðast fljótt við. Sömu sögu má segja með leikskólakennarann sem vann í 

leikskóla þar sem vanrækt barn var þvegið daglega og föt þess líka. Þessi 

reynsla situr í kennaranum sem hugsar reglulega til barnsins og nýtir reynslu 

sína á þann veg að hann mun ekki bregðast eins við aftur þegar um vanrækslu 

er að ræða.  

Dewey (2000) sagði að sú reynsla sem við öflum okkur geti bæði verið 

jákvæð og neikvæð. Hún getur haft áhrif á hugarfar og hæfni einstaklings til 

að öðlast nýja reynslu. Þannig getur reynsla af barnaverndarmálum einnig 

haft hamlandi áhrif á hvernig brugðist er við í slíkum málum. Leikskólastjórinn 

sem upplifði neikvæð viðbrögð frá foreldrum þegar hann tilkynnti á sínum 

tíma til barnaverndar veigrar sér við að tilkynna þar sem hann óttast að ganga 

í gegnum svipaða reynslu aftur. Sama má segja um leikskólakennarann sem 

sagði skólastjórnendum frá grunsemdum sínum varðandi barn en ekkert var 
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aðhafst. Reynsla af barnaverndarmálum getur því bæði haft hvetjandi og 

hamlandi áhrif á hvernig brugðist er við þegar um barnaverndarmál er að 

ræða.  

5.1.2 Reynsla af viðbrögðum foreldra 

Leikskólastjórarnir hafa ólíka reynslu af þeim viðbrögðum sem foreldra þeirra 

barna sem tilkynnt er um sýna. Leikskólastjórarnir sem hafa tilkynnt oftar til 

barnaverndar upplifa ekki eins oft neikvæð viðbrögð frá foreldrum og þeir 

leikskólastjórar sem hafa sjaldnar tilkynnt. Ef til vill bregðast foreldrar 

neikvæðara við vegna þeirrar litlu reynslu sem leikskólastjórar hafa í að 

tilkynna um þessi mál en einnig gætu leikskólastjórar tilkynnt sjaldnar ef þeir 

hafa upplifað neikvæð viðbrögð frá foreldrum. Þannig mótar sú reynsla sem 

þeir hafa aflað sér mjög mikið hvernig brugðist er við í þessum málaflokki. 

Viðbrögð foreldra hafa einnig verið jákvæð og hafa foreldrar í nokkrum 

tilfellum fundið til þakklætis auk þess sem samband milli foreldra og leikskóla 

hefur náð að styrkjast eftir að tilkynning barst. Reynsluna má því einnig nýta 

til góðs af þessum málaflokki og getur verið hvatning fyrir leikskólastjóra að 

tilkynna oftar.  

Reynslan hefur einnig orðið til þess að leikskólastjórar vandi sig betur við 

að tilkynna og huga sérstaklega að því hvernig staðið er að því að láta foreldra 

vita. Þannig nefndi einn leikskólastjóri að sá sem lætur foreldra vita af 

tilkynningu kemur ekki meira að því máli vegna þess hvaða áhrif það getur 

haft á sambandið við foreldra. Einn leikskólakennarinn sagði einnig frá því að 

það er vinnuregla í leikskólanum sem hann starfar í að leikskólastjóri sjái um 

að láta foreldra vita og er það af sömu ástæðu. Þessar vinnureglur eru 

tilkomnar vegna þeirrar reynslu sem hefur fengist af viðbrögðum foreldra og 

upplifun starfsmanna.  

5.1.3 Reynsla af ferli barnaverndarmála 

Leikskólastjórarnir sögðust meta eftir eðli málsins hverju sinni hvernig þeir 

bregðast við barnaverndarmálum. Þegar þeir meta hvort um barnaverndar-

mál er að ræða og taka ákvörðun um næstu skref leita þeir í þá reynslu sem 

þeir hafa öðlast í þessum málaflokki. Dewey (2000) sagði að ákveðnir ókostir 

væru við hugsanir sem væru eingöngu tengdar við reynsluna. Tilhneigingin 

gæti orðið sú að þær hugsanir leiði til rangra skoðana, minni líkur á að tekist 

sé á við eitthvað nýtt og þær geta getið af sér andlega tregðu og kreddufestu. 

Það sem Dewey á líklega við þarna er að mikilvægt er að hugsa ekki alltaf 

eingöngu út frá þeirri reynslu sem aflað er heldur er líka mikilvægt að vera 

meðtækilegur fyrir nýjum hugmyndum. Hann sagði enn fremur að þó svo 
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margar reynslubundnar niðurstöður séu í grófum dráttum réttar og nógu 

nákvæmar til að nýtast í daglegu lífi þá hefur reynslubundin aðferð enga leið 

til að greina á milli réttra og rangra niðurstaðna.  

Sergiovanni (2009) nefndi að forysta taki til þriggja vídda; hjartans, 

hugarins og handarinnar. Með því að tengja reynslu hjartans og hugarins 

saman er þannig myndaður grunnur fyrir hvernig stjórnandi bregst við þegar 

grunur vaknar um að velferð barna sé ekki nægilega vel gætt. Það er því 

mikilvægt fyrir leikskólastjóra að notast ekki eingöngu við reynsluna heldur 

meta hvert og eitt mál fyrir sig og notast þá í senn við hugann, hjartað og 

höndina. 

5.2 Ákvarðanataka 

Þær ákvarðanir sem leikskólastjórar taka varðandi barnaverndarmál geta 

verið afdrifaríkar og því er mikilvægt að vanda vel til þess þegar ákvörðun er 

tekin. Ferli þessara ákvarðana er með misjöfnum hætti samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknarinnar og upplifa leikskólastjórarnir vanlíðan áður en 

ákvörðun er tekin en líðanin batnar þegar búið er að taka ákvörðunina. Í 

þessum kafla verður fjallað um hugtakið ákvarðanataka á margvíslegan hátt 

eins og það birtist í niðurstöðum rannsóknarinnar. 

5.2.1 Ferli ákvarðana 

Ferli ákvarðana varðandi barnaverndarmál er með svipuðum hætti í 

leikskólunum. Starfsmenn ráðfæra sig við hvern annan og leita til 

leikskólastjóra eða annarra í stjórnendateymi skólans. Stjórnendur ráðfæra 

sig svo ýmist við aðra stjórnendur skólans eða utanaðkomandi aðila í 

stoðþjónustu sveitarfélagsins, eins og félagsmálayfirvöld eða leikskóla-

ráðgjafa.  

Ákvarðanaferlið getur verið langt hjá leikskólastjórunum en það fer eftir 

eðli málsins hversu langan tíma þeir gefa sér í að taka ákvörðun um hvernig 

bregðast skuli við. Calabrese og Zepeda (1999) segja að við ákvarðanatöku sé 

fylgt ákveðnu mynstri sem hverjum og einum er eðlislægt að nota og hefur 

smám saman mótast. Þetta mynstur getur hjálpað til við ákvarðanatökuna. 

Leikskólastjórunum finnst oft mjög erfitt að taka ákvörðun og finna fyrir létti 

þegar ákvörðun hefur verið tekin. Þeir gefa sér yfirleitt tíma til að skoða 

marga fleti á málunum og standa frammi fyrir því að þurfa að hlusta á 

mismunandi sjónarmið sem togast jafnvel á. Einnig telja þeir sig þurfa að sjá 

fyrir hvaða afleiðingar ákvörðun þeirra getur haft. Í sígildu 

ákvarðanakenningunni (e. classical decision theory) sem Hoy og Miskel 

(2012) fjalla um kemur fram að ákvarðanir þurfi að vera fullkomlega rökréttar 



 113   

og nauðsynlegt er að leitast við að velja besta valmöguleikann til að auka sem 

mest líkurnar á að ná settu marki. Þessi kenning varðandi ákvarðanatöku 

getur í mörgum tilvikum átt við það ferli sem leikskólastjórar fara í gegnum 

áður en þeir taka ákvörðun um hvernig best sé að bregðast við þeim málum 

sem koma upp.  

5.2.2 Þátttaka starfsmanna í ákvarðanatöku 

Leikskólastjórarnir meta hverju sinni hversu mikinn þátt starfsmenn eiga í 

ákvarðanatökunni varðandi barnaverndarmál og hafa þá meðal annars til 

hliðsjónar hversu mikla þekkingu þeir hafa á viðkomandi máli. Í líkani Hoy og 

Tartar (Hoy og Miskel, 2012) er eðli þeirra ákvarðana sem teknar eru skipt 

eftir hvort þau málefni sem þarf að taka ákvarðanir um séu innan sviðs 

stjórnanda eða utan þess. Einnig skiptir bæði áhugi og þekking starfsmanna 

máli þegar kemur að því að meta hvort starfsmenn skuli eiga þátt í 

ákvarðanatökunni. Þegar um barnaverndarmál er að ræða ráðfæra 

leikskólastjórar sig í mörgum tilfellum við deildarstjóra þeirrar deildar sem 

viðkomandi barn er nemandi á. Þannig eru ekki allir starfsmenn virkjaðir í 

ákvarðanatökuna heldur meta leikskólastjórarnir hverjir þurfa að hafa 

vitneskju um málið og hverjir koma að ákvörðuninni. 

Í Vroom módelinu sem Hoy og Miskel (2012) greina frá byggist þátttaka 

starfsmanna í ákvarðanatöku á eðli þeirra ákvarðana sem eru teknar og 

aðstæðum hverju sinni. Leikskólastjórarnir virkja í flestum tilvikum ýmist aðra 

stjórnendur í skólanum eða utanaðkomandi aðila í ákvarðanatökunni og taka 

sjaldnast ákvörðunina einir. Þá leitar stjórnandi samkvæmt módelinu eftir 

samkomulagi hópsins (e. group-agreement). Hann deilir þá vandanum með 

hópi starfsmanna sem fer saman í gegnum málið og tekur í sameiningu 

ákvörðun. 

5.2.3 Gildrur við ákvarðanatöku 

Hoy og Miskel (2012) nefna ákveðnar gildrur sem hætta er á að ganga í þegar 

ákvarðanir eru teknar. Leikskólastjórarnir geta gengið í þessar gildrur þegar 

þeim ber að meta hvernig þeir eiga að bregðast við þeim gruni sem vaknar 

um að um barnaverndarmál sé að ræða og ákvörðun tekin um þennan 

viðkvæma málaflokk. Þessar gildrur eru eftirfarandi:  

 Akkerisgildran (e. anchoring trap). Stjórnendur hafa þá tilhneigingu að 
líta á þær upplýsingar sem eru fyrirliggjandi sem grunnviðmið þegar 
ákvörðun er tekin. Leikskólastjóri þarf að forðast að lenda í þessari 
gildru sem getur orðið til þess að ekki berist réttar upplýsingar um 
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barnið. Leikskólastjórarnir sem tóku þátt í rannsókninni eru meðvitaðir 
um mikilvægi þess að kynna sér málin vel áður en ákvörðun er tekin. 

 Þægindagildran (e. comfort trap). Þá leitast stjórnendur eftir að vera 
innan þægindahringsins og styðja eins og hægt er við óbreytt ástand. 
Nokkrir af þeim leikskólastjórum sem þátt tóku í rannsókninni sögðu 
að þeir hugsuðu um afleiðingar ákvarðana sinna út frá því hvaða áhrif 
þær geta haft á samskipti þeirra við foreldra og því er ákveðin hætta á 
að þeir falli í þessa gildru. 

 Oftrúargildran (e. overconfidence trap). Stjórnendur hafa oftrú á getu 
sinni til að meta og spá um eðli málsins. Leikskólastjórarnir sem rætt 
var við sögðust í flestum tilfellum ráðfæra sig við aðra áður en 
ákvörðunin væri tekin og því varast þeir að lenda í þessari gildru. 

 Þekkingargildran (e. recognition trap). Gott getur verið fyrir 
stjórnendur að nýta sér þá þekkingu sem er til staðar og fara þá leið 
sem þeir þekkja þegar þeir taka ákvörðun í þessum málaflokki. En 
hættan er fyrir hendi að aðrar leiðir eru hundsaðar og ekki kannað 
hvort megi nýta sér þær. Leikskólastjórarnir sem rætt var við töldu sig 
allir þurfa að fá ráðgjöf frá öðrum þegar ákvörðun er tekin og var það í 
flestum tilfellum við aðila sem hafa meiri þekkingu á málaflokknum en 
þeir sjálfir. 

 Staðalmyndagildran (e. representative trap): Stjórnandi gæti farið þá 
leið að skipta fólki upp í flokka til dæmis út frá því hvaða störfum það 
gegnir. Með því að dæma eftir slíku er hverjum flokki ætluð ákveðin 
hegðun. Leikskólastjórar gætu fallið í þá gildru og litið þannig á að það 
sé einsleitur hópur foreldra sem hugar ekki nægilega vel að velferð 
barna sinna. Í rannsókninni kom í ljós að ekki er eingöngu um unga og 
reynslulitla foreldra að ræða þegar tilkynnt er til barnaverndar og geta 
þau mál sem leikskólastjórarnir og leikskólakennararnir líta á sem 
barnaverndarmál verið annars eðlis ef til dæmis er um að ræða vel 
stæða eldri foreldra sem eru vel menntaðir.  

 Endurtekningargildran (e. sunk-cost trap). Ekki eru allar ákvarðanir 
sem teknar eru endilega þær réttu þegar á reynir. Ef ákvarðanir eru 
endurteknar þrátt fyrir að þær hafi ekki reynst vel, er um að ræða 
þessa gildru. Leikskólastjórarnir sögðu að með aukinni reynslu af 
tilkynningum ættu þeir auðveldara með að tilkynna til barnaverndar. 
Með því að tilkynna fljótt fær viðkomandi barn frekar að njóta vafans 
og málið þá skoðað betur eftir að tilkynning berst. 

 Umgjarðargildran (e. framing trap). Stjórnendur geta fallið í þessa 
gildru ef búin er til umgjörð um vandann án þess að skilgreina þá 
valkosti sem eru til staðar og afleiðingar þeirra. Leikskólastjórarnir sem 
þátt tóku í rannsókninni sögðu að erfitt geti verið að meta hvort um 
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barnaverndarmál væri að ræða eða ekki og viðmiðanir þeirra væru ekki 
endilega þær sömu og hjá barnaverndaryfirvöldum. Þess vegna telja 
þeir nauðsynlegt að fá ráðleggingar frá öðrum hvernig best er að 
skilgreina þau mál sem koma upp þó svo lokaákvörðunin sé alltaf hjá 
þeim hvernig þeir bregðast við. 

 Varfærnisgildran (e. prudence trap). Tilhneiging getur orðið hjá 
stjórnendum að sýna of mikla varkárni þegar stórar og mikilvægar 
ákvarðanir eru teknar. Þó gott sé að hafa ákveðinn ramma til 
viðmiðunar er nauðsynlegt að geta leitað út fyrir hann og taka 
ákvarðanir út frá nýjum sjónarhóli. Leikskólastjórarnir sem tóku þátt í 
rannsókninni nefndu mikilvægi þess að leyfa barninu alltaf að njóta 
vafans og með það til hliðsjónar ætti ákvarðanaferlið að geta tekið 
styttri tíma. 

 Minnisgildran (e. memory trap). Stjórnendur notast í þessum tilfellum 
við eigið minni til að spá fyrir um afleiðingar ákvarðarinnar sem þeir 
taka. Þá er stuðst við svipuð atvik sem viðkomandi hefur gengið í 
gegnum áður. Nokkrir leikskólastjórar og leikskólakennarar nefndu 
þau neikvæðu viðbrögð sem þeir fengu frá foreldrum þegar tilkynnt 
hafði verið vegna barna þeirra. Þessi viðbrögð hafa haft áhrif á hvaða 
ákvarðanir eru teknar í þessum málaflokki og spá fyrir um hugsanlegar 
afleiðingar þess að tilkynna til barnaverndar. 

5.2.4 Ákvarðanir varðandi mat á aðstæðum 

Misjafnt er hversu vissir leikskólastjórarnir telja sig þurfa að vera í sinni sök 

að um barnaverndarmál sé að ræða áður en ákvörðun er tekin um hvernig 

brugðist er við og sama má segja um leikskólakennarana. Í verklagsreglum 

um tilkynningaskyldu starfsmanna leik,- grunn- og framhaldsskóla til 

barnaverndar (Barnaverndarstofa, e.d.-c) kemur skýrt fram að þegar grunur 

vaknar um að börn búi við óviðunandi aðstæður sé skylda að kanna aðstæður 

þeirra. Tilkynna á um grun en ekki eingöngu staðfestar sannanir. Það er síðan 

samkvæmt verklagsreglunum hlutverk barnaverndarnefndar og/eða 

starfsmanna hennar að meta hvort grunur sé nægilega vel rökstuddur. 

Leikskólastjórarnir eru samkvæmt þessu ekki að leyfa börnunum að njóta 

vafans eins mikið og þeim ber samkvæmt þessum verklagsreglum sem geta 

án efa hjálpað mikið til með að taka ákvörðun um hvernig bregðast skuli við.  

Leikskólastjórar geta notast við ýmis ferli þegar kemur að ákvarðanatöku 

og eitt af því er hringferill ákvarðana (e. decision making action cycle) sem 

Hoy og Miskel (2012) minnast á. Samkvæmt því geta verið að verki samtímis 

mörg ferli og gæti það hentað leikskólastjórum vel sem samtímis þurfa að 

huga að ótalmörgum þáttum þegar ákvörðunin er tekin. Þó 
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leikskólastjórarnir meti eðli hvers máls fyrir sig þegar þeir taka ákvörðun um 

hvernig bregðast skuli við, eru aðstæður stundum þannig að viðbrögðin þurfa 

að vera hröð. Það er einkum í þeim tilfellum þegar um er að ræða grun um 

alvarlegt brot á réttindum barna. Þá reynir sem aldrei fyrr á að taka 

meðvitaða ákvörðun og hugsa fyrst og fremst út frá þeim afleiðingum sem 

ákvörðunin hefur fyrir barnið.   

5.3 Viðhorf 

Leikskólastjórarnir sem þátt tóku í rannsókninni sögðu að viðhorf þeirra til 

barnaverndarmála hefði áhrif á þann fjölda tilkynninga sem berst til 

barnaverndar samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar. Hér verður fjallað 

um hvernig hugtakið viðhorf tengist á mismunandi hátt niðurstöðum 

rannsóknarinnar með fræðilegum hætti. 

5.3.1 Viðhorf til foreldra 

Í rannsókninni kom ekki fram mælanlegur munur á fjölda tilkynninga sem 

leikskólastjórar sem starfa á landsbyggðinni hafa sent til barnaverndar og 

sem þeir sem starfa á höfuðborgarsvæðinu hafa sent. Bæði leikskólastjórar 

og leikskólakennarar minntust þó á að mögulega hafi áhrif hvernig 

viðkomandi íbúahverfi sem leikskólinn stendur í er samsett og mismunandi 

geti verið eftir hverfum hversu margar tilkynningar berast. Einn 

leikskólakennarinn sagði að barnaverndarmál eigi sér ekki eingöngu stað í 

fjölskyldum þar sem foreldrar eru ungir, reynslulitlir og lítið menntaðir. Einnig 

væri um að ræða foreldra sem eru eldri, meira menntaðir og fjárhagslega vel 

stæðir. 

Leikskólakennararnir sem tóku þátt í rýnihópum minntust á hvernig 

uppruni og menning getur haft áhrif á þau ólíku viðhorf sem foreldrar og 

starfsmenn hafa til barnaverndarmála. Einn leikskólakennarinn lýsti þeim 

samskiptum sem hann átti við föður af erlendu bergi sem sagðist lemja barnið 

sitt þegar það óhlýðnast. Þá sagði annar leikskólakennari frá því að 

leikskólastjórinn í hennar skóla telji sig þurfa að taka sérstaklega fram á fundi 

með nýjum foreldrum að ekki megi beita ofbeldi til að refsa börnum, það sé 

ekki gert á Íslandi. Í skýrslu Barnahjálpar Sameinuðu þjóðanna um ofbeldi 

gegn börnum (UNICEF, 2014) kemur fram að sex af hverjum tíu börnum á 

aldrinum tveggja til fjórtán ára þurfa að þola líkamlegar refsingar af hendi 

foreldra sinna, forráðamanna eða í skóla. Mikilvægt er fyrir leikskólastjóra að 

hafa vitneskju um þetta til að fá innsýn í að um ólík viðhorf til uppeldis getur 

verið um að ræða eftir menningarsamfélögum.  
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Í rýnihópum kom fram að leikskólakennararnir telja að auðveldara sé að 

tala um mögulega vanrækslu við reynsluminni og yngri foreldra en aðra 

foreldra. Franski heimspekingurinn Bourdieu fjallar um veruhátt (e. habitus) 

sem Gestur Guðmundsson (2012, bls. 80) segir að sé; ,,samheiti um þær 

forskriftir að hegðun, skynjun og umhugsun sem hafa runnið okkur svo í merg 

og bein að við beitum þeim án umhugsunar.” Bourdieu fjallar um 

mismunandi félagslega stöðu einstaklinga sem hefur áhrif meðal annars á 

nám barna. Þá fjallar hann um að skólakerfið sé miðað við foreldra úr 

miðstétt og kennarar líklegri til að samsama sig þeim foreldrum sem koma úr 

sömu stétt og þeir sjálfir. Þetta kemur einnig fram í rannsókn sem Lareau 

(1999) gerði á hvaða áhrif félagsleg staða hefur á þátttöku foreldra í 

skólastarfi. Í ljós kom að foreldrar í millistétt áttu tíðari samskipti við kennara 

en foreldrar úr verkamannastétt.  

Í því samhengi má velta fyrir sér hvort viðhorf starfsmanna í leikskólum til 

foreldra séu ef til vill misjöfn eftir félagslegri stöðu þeirra. Ef til vill eiga 

starfsmenn erfiðara með að gera sér í hugarlund að foreldrar sem eru 

félagslega svipað staddir og þeir sjálfir gætu mögulega vanrækt börn sín eða 

beitt þau ofbeldi svo dæmi séu tekin. Fróðlegt væri að fræðast um hvort 

samhengi sé á milli félagslegrar stöðu foreldra og fjölda þeirra tilkynninga 

sem berast frá leikskólum. Það er rannsóknarefni sem vert væri að skoða 

nánar. 

5.3.2 Viðhorf til barnaverndarmála 

Oft á tíðum eru málin sem koma upp annars eðlis þegar um meira menntaða 

og efnameiri foreldra er að ræða en aðra foreldra eins og niðurstöður 

rannsóknarinnar gefa til kynna. Ekki er eins oft um líkamlega vanhirðu að 

ræða í þeim tilfellum heldur oftar tilfinningalega vanrækslu. Þessi vanræksla 

er að mati leikskólakennaranna ekki eins sýnileg og önnur vanræksla og því 

erfitt að koma orðum að henni og benda foreldrum á. Erfitt getur verið að 

skilgreina vanrækslu eins og Guðrún Kristinsdóttir, Margrét Ólafsdóttir og 

Ingibjörg H. Harðardóttir (2014) benda á því hún getur náð til margra þátta. 

Þessi tilfinningalega vanræksla getur verið mjög alvarleg eins og Guðrún 

Kristinsdóttir (2011) bendir á og andlegur skaði getur fylgt börnum út lífið. 

Því er vert að hafa í huga að einblína einnig á þessa tegund vanrækslu.  

Einnig getur verið erfitt fyrir leikskólastjóra og aðra starfsmenn í 

leikskólum að meta hvort um vanrækslu sé að ræða varðandi nám í 

leikskólum. Í SOF flokkunarkerfinu (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2012) er 

minnst á að slík vanræksla á í hlut þegar börn mæta óreglulega í grunnskóla. 

Ekki er um skólaskyldu að ræða í leikskólum eins og í grunnskólum en 
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leikskólakennararnir hafa upplifað að börn finna til vanlíðunar þegar þau 

mæta á óreglulegum tímum í leikskólann, jafnvel um hádegi þegar hin börnin 

eru að fara í hvíld og hefur það haft áhrif á félagstengsl við önnur börn. Auk 

þess missa börnin að þeirra mati af mikilvægum þáttum skólastarfsins jafnvel 

ítrekað. Þörf er á að skilgreina vanrækslu varðandi nám í leikskólum betur.   

Einn leikskólastjórinn sagði að ákveðnir þættir valdi honum áhyggjum 

varðandi velferð barnanna vegna þess stutta tíma sem þeir hafa með 

foreldrum sínum á hverjum degi og þess langa viðverutíma sem þau hafa í 

leikskólum. Eins og sjá má á tölum frá Hagstofu Íslands (2014b) hefur 

viðverulengd barna í leikskólum aukist mikið á fáum árum. Kröfurnar sem 

gerðar eru til leikskóla hafa einnig aukist en fyrst voru leikskólar hugsaðir fyrst 

og fremst sem félagslegt úrræði en smám saman hefur áherslan orðið meira 

á uppeldislegt hlutverk þeirra (Jón Torfi Jónasson, 2006). Með breyttri 

samfélagsgerð hafa viðhorf til barna og leikskóla breyst og þær kröfur sem 

gerðar eru til þeirra eru með öðrum hætti en áður tíðkaðist. Það vekur þó 

upp spurningar um hvort hagsmunum barna sé vel borgið með þessari löngu 

fjarveru frá foreldrum sínum á degi hverjum eins og leikskólastjórinn benti á 

og hvort nægilega vel er hugað að hagsmunum barna og velferð þeirra með 

þessum hætti. 

Í rannsókninni kom í ljós að ein af ástæðum þess að ekki berist fleiri 

tilkynningar til barnaverndar en raun ber vitni er meðvirkni í starfi. Eitt dæmi 

um slíkt eru þau aukaföt sem starfsmenn hafa í fórum sér og lána börnunum 

ef foreldrar hafa ekki sett aukaföt með barninu sínu í leikskólann. Starfsmenn 

hafa með þessu að mati leikskólakennara í rýnihóp tamið sér ákveðna 

meðvirkni sem lýsir sér í því að leysa hlutina sjálfir þegar í raun er um 

vanrækslu varðandi umhirðu að ræða. Þessi meðvirkni skýrir að mati 

leikskólakennarans að hluta til þær fáu tilkynningar sem berast til 

barnaverndar. Í rannsókn sem Svensson og Janson (2008) gerðu kom í ljós að 

starfsmenn töldu sig búa yfir nægum úrræðum innan leikskólans til að 

meðhöndla vanrækslumálin sjálfir og staðfestir það ef til vill ákveðna 

meðvirkni sem þátttakendur rannsóknarinnar bentu á. 

5.3.3 Viðhorf leikskólastjóra til hlutverks síns 

Einn leikskólastjóri sem þátt tók í rannsókninni sagði að sjálfsmynd 

leikskólakennara væri almennt séð veik. Sjálfsmyndin byggist að hans mati á 

því að leikskólakennarar séu duglegir, góðir og þjónustumiðaðir kennarar. 

Mörg af þeim viðfangsefnum sem leikskólastjórinn fær upp á borð til sín sem 

stjórnandi tengjast þessari lélegu sjálfsmynd en á sama tíma eiga þessir 

starfsmenn að geta varið réttindi barna og bregðast rétt við ef þeir telja að 
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ekki sé nægilega vel hugað að velferð barna. Í doktorsrannsókn Örnu H. 

Jónsdóttur (2012) kom í ljós að leikskólakennarar líta á starf sitt öðrum augun 

en opinberir aðilar og foreldrar gera. Meðan leikskólakennarar líta á 

menntunarlegt gildi starfs síns líta aðrir á störf þeirra fyrst og fremst sem 

þjónustu við foreldra. Einnig bendir Moss (2006) á að þótt meiri virðing sé 

borin fyrir leikskólastarfinu nú en áður þá eru hugmyndir fólks um 

fagmennsku leikskólakennara ennþá mismunandi. Sjálfsmynd leikskóla-

kennara byggist því ef til vill á þeim viðhorfum sem eru í samfélaginu á 

störfum þeirra. Og ef til vill hefur þessi veika sjálfsmynd sem þessi fagstétt 

hefur áhrif á þann fjölda tilkynninga sem berast til barnaverndar. 

Þau störf sem skólastjórnendum ber að sinna á hverjum degi eru 

margþætt eins og Sergiovanni bendir á og vísar í niðurstöður bandarískrar 

rannsóknar sem McCleary og Thomson gerðu. Þar kom í ljós að mikill munur 

var á milli þess hvernig skólastjórar vildu verja tíma sínum sem stjórnendur 

og hvernig tíma þeirra var varið í raun. Niðurstöður rannsóknar sem Börkur 

Hansen, Ólafur H. Jóhannsson og Steinunn Helga Lárusdóttir gerðu (1997) 

sem var byggð á sömu bandarísku rannsókninni kom í ljós að íslenskir 

skólastjórar upplifðu einnig talsverðan mun á því hversu miklum tíma þeir 

vörðu í starfi sínu til ákveðinna þátta stjórnunar og þess hvernig þeir vildu 

verja tíma sínum.  

Það er því ákveðin togstreita sem bíður skólastjóra í starfi á degi hverjum 

þar sem þeir hafa takmarkað um það að segja hvernig tíma þeirra er varið. Ef 

þessi togstreita er skoðuð út frá reynslu og þekkingu á barnaverndarmálum 

vakna upp spurningar hvort takmörkuð reynsla og þekking leikskólastjóra og 

starfsmanna leikskóla af málaflokknum sé tilkomin að hluta til vegna þess 

hvernig stjórnunartíma skólastjóra er háttað.  

5.3.4 Viðhorf til tilkynninga til barnaverndar 

Leikskólastjórarnir upplifa mismunandi líðan þegar þeir hafa tilkynnt til 

barnaverndar. Sumir segjast upplifa ákveðinn létti þegar búið er að taka 

ákvörðunina og finnst gott að hafa þá vitneskju að hafa lagt sitt af mörkum 

til að hjálpa viðkomandi barni. Aðrir segjast upplifa mikla vanlíðan þegar þeir 

tilkynna. Þessi vanlíðan stafar ýmist vegna þeirrar vitneskju að börnin búi við 

svona slæmar aðstæður eða vegna þeirra viðbragða sem þeir hafa fengið frá 

foreldrum að þeirra mati. Þeir leikskólastjórar sem upplifðu mikla vanlíðan 

voru þeir sem höfðu sjaldnast tilkynnt. Ef til vill skiptir þarna máli hvaða 

viðhorf leikskólastjórar hafa til barnaverndar. Þeir leikskólastjórar sem hafa 

oftar tilkynnt upplifðu að þeir væru að hjálpa foreldrum og börnum en þeir 
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sem sjaldnar hafa tilkynnt einblíndu á þau viðbrögð sem þeir hafa fengið frá 

foreldrum.  

Samkvæmt rannsókn Horwath (2007) hafa starfsmenn áhyggjur af því 

hvernig foreldrar bregðast við þegar tilkynnt er, hvernig þeir bregðast við og 

hver afdrif fjölskyldu barnanna verða. Þá óttast leik- og grunnskólakennarar 

að senda frá sér tilkynningu sem ekki er á rökum reist því hún gæti haft 

slæmar afleiðingar (Kenny, 2001). Í rannsókn Svensson og Janson (2008) kom 

í ljós að starfsmenn upplifðu óöryggi í samskiptum við foreldra þeirra barna 

sem grunur lék á að væru vanrækt. Einn leikskólastjóri taldi að 

barnaverndarmálin væru orðin alvarlegri og heimurinn harðari og ef til vill 

óttuðust leikskólastjórar hvaða viðbrögð þeir fá frá foreldrum og hugsa sig 

því um áður en þeir ákveða að ,,taka slaginn‘‘ eins og hann orðaði það. 

Robicheau (2011) segir að mikilvægt sé að leiðtogar séu meðvitaðir um 

gildi sín og sýna það hugrekki að hafa þau til grundvallar í lífi sínu. Því er 

gríðarlega mikilvægt að leikskólastjórar séu meðvitaðir um eigin gildi og 

viðhorf og viti hvaða áhrif þau hafa á ákvarðanatöku í þessum málaflokki.  

5.4 Traust 

Dagleg og náin samskipti við foreldra hefur að mati leikskólastjóra áhrif á 

hversu fáar tilkynningar berast til barnaverndar frá leikskólum. Í því samhengi 

minntust nokkrir leikskólastjórar á mikilvægi þess að traust sé ríkjandi innan 

leikskólans og óttast þeir að traustið minnki ef tilkynnt er til barnaverndar. 

Hér verður fjallað nánar um traust í nokkrum undirflokkum út frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar og fræðilegri umfjöllun. 

5.4.1 Traust innan leikskólans 

Þeir leikskólastjórar sem hafa starfað lengst leggja mikla áherslu á að eiga góð 

samskipti við foreldra. Þeir hafa sjaldnast tilkynnt til barnaverndar af 

leikskólastjórunum átta og því er spurning hvort sú áhersla þeirra á gott 

foreldrasamstarf hafi áhrif á fjölda tilkynninga frá þeim. Leikskólastjórarnir 

telja mikilvægt að viðhalda því trausti sem ríkjandi er við foreldra 

leikskólabarna og sögðu flestir að með nánum og daglegum samskiptum gæti 

í mörgum tilfellum verið auðveldara að leiðbeina foreldrum og láta þá vita af 

fyrirhuguðum tilkynningum til barnaverndar.  

Nokkrir leikskólastjórar telja þó að traustið sem ríkjandi er á milli leikskóla 

og foreldra geti orðið fyrir hnjaski þegar foreldrar eru látnir vita af tilkynningu 

til barnaverndar. Í viðhorfskönnun foreldra leikskólabarna í Reykjavík árið 

2013 (Reykjavíkurborg, 2013) kom í ljós að 96% foreldra telja að barn þeirra 

sé öruggt í leikskóla og 97% telja að börnum þeirra líði vel þar og þeim sé 
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sýnd umhyggja af starfsmönnum. Þessar tölur gefa til kynna að foreldar bera 

mikið traust til starfsmanna í leikskólum. 

Bæði leikskólastjórarnir og leikskólakennararnir leggja áherslu á mikilvægi 

þess að börnin treysti starfsmönnum skólans. Þeir telja mikilvægt að börnin 

eigi sér ákveðið skjól í skólanum og þá sérstaklega þau börn sem vafi leikur á 

að búi við viðunandi skilyrði heima við. Einn leikskólakennari nefnir að 

mögulega getur skýringin á fáum tilkynningum frá leikskólum til 

barnaverndar verið sú að starfsmenn í leikskólum óttast að foreldrar bregðist 

við tilkynningu með þeim hætti að þeir taki barnið úr skólanum. Þar með væri 

það trausta skjól sem börnin hafa þar ekki lengur til staðar. Dæmi eru um, 

eins og bæði leikskólastjórar og leikskólakennarar nefna, að foreldrar hafa 

brugðist við með þeim hætti að færa börn á milli leikskóla og eru áhyggjur 

ríkjandi hjá þeim um hvað taki við hjá börnunum. Því ef til vill byrja börnin 

aftur á byrjunarreit í nýjum skólum og við tekur nýtt ferli sem getur verið 

mislangt áður en brugðist er við og tilkynnt eins og fram hefur komið.  

Nanna Þóra Andrésdóttir (2014) segir að þeir sem beita börn ofbeldi biðji 

þau um að halda því leyndu en börn hafa þörf til að tjá sig um það og að þeim 

sé treyst. Kennarar þurfa því að hafa þekkingu á hvernig spurninga best er að 

spyrja þegar grunur vaknar um að skortur sé á að hugað sé að velferð barna. 

Í skólakönnun sem Ingibjörg H. Harðardóttir, Steinunn Gestsdóttir og Guðrún 

Kristinsdóttir (2014) gerðu kom í ljós að eingöngu lítill hluti nemenda sagðist 

myndi greina kennara frá slæmri meðferð. Því er mikilvægt að starfsmenn í 

leikskólum byggi upp traust við börnin svo líklegra sé að þau leiti til þeirra 

þegar á þarf að halda. 

Rannsóknin gefur til kynna að leikskólakennararnir bera mikið traust til 

leikskólastjóra. Þeir leita til leikskólastjóra þegar grunur vaknar að um 

barnaverndarmál sé að ræða. Þeir segja honum frá gruni sínum og svo fylgir 

leikskólastjóri málinu eftir. Hoy og Tschannen-Moran (1999) skilgreina traust 

til stjórnanda þannig að það endurspegli þá trú sem starfsmenn hafa á 

stjórnandanum þegar á reynir.  

5.4.2 Traust til barnaverndar 

Málin sem tilkynnt hafa verið til barnaverndar eru stundum lengi í kerfinu. 

Litlar upplýsingar berast frá barnavernd um stöðu mála og finnst 

leikskólastjórunum erfitt að vita ekki í hvaða ferli málin eru. 

Leikskólakennararnir leggja enn meiri áherslu á mikilvægi þess að vita hvar 

málin eru stödd sem tilkynnt hefur verið út af og telja að nauðsynlegt sé að 

vita hver staða málanna sé svo þeir fái vitneskju um hvort von sé á að hagur 

barnanna eigi eftir að batna. Leikskólakennarar eru í flestum tilfellum í nánari 



 122   

daglegum samskiptum við börnin og eflaust skýrir það hvers vegna þeir leggja 

enn meiri áherslu á að vita um afdrif barnanna en leikskólastjórarnir.   

Leikskólastjórarnir segja að bæta þurfi ímynd barnaverndar út á við. Undir 

þetta taka leikskólakennararnir og margir líkja þeirri mynd sem er af 

barnavernd í samfélaginu við ákveðna grýlu sem tekur börnin frá foreldrum 

sínum. Þessi mynd er að þeirra mati tilkomin meðal annars vegna ákveðins 

þekkingarleysis á barnaverndarmálum og því er nauðsynlegt að barnavernd 

kynni sig út á við og efli það traust sem borið er til hennar.  

Í könnun sem gerð var á vegum Félagsvísindastofnunar Háskóla Íslands 

kom í ljós að 59% fólks bar mikið eða mjög mikið traust til 

barnaverndarnefnda en 23% sögðust bera frekar lítið eða mjög lítið traust til 

hennar (Anni G. Haugen, 2011). Það viðhorf sem leikskólakennararnir sem 

þátt tóku í rannsókninni hafa til barnaverndar er á þann máta að þeir líta á 

barnavernd sem fjarlæga stofnun og er það umhugsunarvert að ekki sé meiri 

nálægð við stofnunina miðað við þá kröfu sem lögð er á starfsmenn leikskóla 

að tilkynna til þeirra ef þörf er á. Ljóst er að byggja þarf upp gagnkvæmt traust 

á milli þessara aðila.  

5.5 Þekking 

Þekking á barnaverndarmálum er almennt séð lítil á meðal starfsmanna í 

leikskólum. Með aukinni þekkingu á barnaverndarmálum mun þessum 

tilkynningum til barnaverndar líklega fjölga að mati leikskólastjóranna. Hér á 

eftir verður fjallað um hugtakið þekkingu og það skoðað með tilliti til þeirrar 

þekkingar sem leikskólastjórar hafa á barnaverndarmálum, þeirrar þekkingar 

sem þeir hafa aflað sér og hvaða þekkingu þeir telja sig þurfa á að halda. 

5.5.1 Þekking á barnaverndarmálum 

Flestir leikskólastjórarnir telja sig hafa takmarkaða þekkingu á barnaverndar-

málum. Sú þekking sem þeir hafa á málaflokknum er ekki nægileg að þeirra 

mati til að takast á við þau viðfangsefni sem bíða þeirra í starfi á degi hverjum. 

Starfsmenn í leikskólum hafa almennt séð mjög litla þekkingu á því hvað 

flokkast sem barnaverndarmál og nefndi einn leikskólakennarinn sem dæmi 

að starfsmenn undruðust þegar þeim var sagt að það flokkaðist sem 

vanræksla ef foreldrar gleyma ítrekað að koma með kuldagalla fyrir barnið 

sitt í leikskólann. Einn leikskólakennari nefndi að leikskólastjórar í 

sveitarfélaginu fundi reglulega og þar er meðal annars fjallað um 

barnaverndarmál. Sú umræða sem leikskólastjórinn tekur þátt í skilar sér ekki 

í leikskólann og þurfa aðrir starfsmenn skólans einnig að fá tækifæri til að 

taka þátt í slíkum umræðum.  
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Leikskólastjórarnir eiga í flestum tilfellum góð samskipti við 

barnaverndaryfirvöld í sínu sveitarfélagi. Þeir geta sótt þangað ráðgjöf og 

fræðslu og fá jafnvel ráðleggingar um hvernig best er að bregðast við 

grunsemdum sem vakna innan skólans. Leikskólakennararnir sögðust hins 

vegar hafa litla þekkingu á starfsemi barnaverndar og sumir vita ekki til þess 

að um samstarf er að ræða. Í bandarískri rannsókn (Crenshaw, Crenshaw og 

Lichtenberg, 1995) kom í ljós að eingöngu 10% þátttakenda sem störfuðu á 

sviði uppeldis og menntunar töldu sig hafa mjög góða undirstöðuþekkingu í 

að greina einkenni barnaverndarmála og eingöngu helmingur þátttakenda 

töldu sig hafa nokkuð góða þekkingu á málaflokknum. Í rannsókn Kenny 

(2001) kom í ljós að kennarar höfðu takmarkaða þekkingu á einkennum 

barnaverndarmála. Þessi takmarkaða þekking íslenskra leikskólastjóra og 

leikskólakennara ætti því ekki að koma á óvart.  

5.5.2 Fræðsla um barnaverndarmál 

Þar sem leikskólastjórarnir telja flestir að þeir hafi takmarkaða þekkingu á 

barnaverndarmálum eiga þeir að eigin mati einnig erfitt með að miðla af sinni 

þekkingu til starfsmanna sinna. Þess í stað leggja nokkrir þeirra kapp á að 

hvetja starfsmenn til að sækja þá fræðslu sem í boði er um barnaverndarmál. 

Hvorki leikskólastjórarnir né leikskólakennararnir fengu þá fræðslu í námi 

sínu sem þeir þurfa á að halda í sínu starfi. Málaflokkurinn var fyrst og fremst 

kynntur í námi þeirra út frá þeim lögum og reglugerðum sem voru ríkjandi. 

Einn leikskólakennari minnist þeirra skilaboða sem kennari í leikskólafræðum 

gaf kennaranemunum varðandi vanrækslu sem voru þau á þá leið að vera 

lausnamiðaður og hlúa vel að börnum en ekki að tilkynna til barnaverndar.  

Í rannsókn sem gerð var í Ástralíu (Walsh, Mathews, Rassafiani, Farrel og 

Butler, 2013) kom í ljós að með aukinni þekkingu kennara á barna-

verndarmálum jukust líkurnar á að þeir tilkynntu til barnaverndar. Guðrún 

Kristinsdóttir, Ingibjörg H. Harðardóttir og Margrét Ólafsdóttir (2014) taka 

fram að reglulega komi fyrir að reynslumiklir kennarar tilkynni í fyrsta sinn til 

barnaverndar eftir að að hafa setið námskeið um barnavernd sem boðið er 

upp á sem valnámskeið í meistaranámi á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Það er því ekki fyrr en kennarar fá betri þekkingu á barnaverndarmálum sem 

þeir treysta sér til að tilkynna. Þetta staðfestir ef til vill enn frekar mikilvægi 

þess að boðið sé upp á víðtæka fræðslu um barnaverndarmál í námi 

leikskólakennaranema og fyrir alla starfsmenn leikskóla. 
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5.5.3 Þekking sem óskað er eftir 

Leikskólastjórarnir töldu sig þurfa að fá meiri fræðslu um málaflokkinn sem 

snýr að þáttum eins og ferli tilkynninga, samræmi við barnaverndarnefndir í 

að greina einkenni barnaverndarmála, meiri upplýsingar um stjórnsýslulög og 

hvernig kerfið virkar auk þess að fá reglulega uppfærðar upplýsingar um hvað 

hefur breyst. Leikskólakennararnir töldu mikilvægt að boðið sé reglulega upp 

á námskeið á vegum sveitarfélaga þar sem farið er yfir ferli mála, starfsemi 

barnaverndar, lög og reglugerðir og hvernig barnavernd vinnur.  

Bæði leikskólastjórarnir og leikskólakennararnir töldu mikilvægt að 

barnavernd kynni starfsemi sína út á við og bæti þá ímynd sem barnavernd 

hefur í samfélaginu. Írsk rannsókn (McKee og Dillenburger, 2009) leiddi í ljós 

að nemendunum sem stunduðu meðal annars nám í leikskólafræðum fannst 

mikilvægt að öðlast þekkingu á sviði barnaverndarmála. Það er því ekki 

eingöngu íslenskir leikskólakennarar sem telja sig skorta þekkingu á þessu 

sviði.  

Leikskólakennararnir lögðu mikla áherslu á að starfsmenn hefðu vitneskju 

um þau mál sem eru í ferli. Það sé til dæmis nauðsynlegt ef fyrirliggjandi 

skilaboð eru um að forsjárlausir foreldrar mega ekki sækja börn sín í skólann. 

Slík dæmi komi alltaf upp inn á milli í skólunum og þurfa því starfsmenn að 

hafa vitneskju um þau. Í lok dags eru að þeirra sögn oft ungir og reynslulitlir 

starfsmenn í vinnu með börnunum og veltur á þeim að ákvarða hvort foreldri 

megi sækja barn, það á ekki eingöngu við um forræðislausu foreldranna 

heldur einnig foreldra sem koma í annarlegu ástandi til að sækja börnin sín. 

Líklega hafa þessir starfsmenn enn minni forsendur en leikskólakennarar til 

að vega og meta hvort um barnaverndarmál er að ræða vegna takmarkaðrar 

þekkingar á málaflokknum en samt sem áður er þessi ábyrgð lögð á þeirra 

herðar.  

5.5.4 Utanaðkomandi kröfur um þekkingu 

Þó sérstök reglugerð sé til þar sem lögð er áhersla á þær skyldur sem 

starfsmenn í leikskólum hafa varðandi tilkynningar til barnaverndar 

(Barnaverndarstofa, e.d.-c) er ekki séð til þess með markvissum hætti, hvorki 

á vegum sveitarfélaga né ríkisins að starfsmenn fái þessa fræðslu. Samt sem 

áður eru gerðar kröfur til þeirra um að geta metið hvenær um barnaverndar-

mál er að ræða og viti hvernig best er að bregðast við.  

Fordæmi eru fyrir því í tómstundarstarfi að þeir sem vinna með börnum 

fari á sérstök námskeið til að þekkja einkenni barnaverndarmála. Þannig 

mælist Bandalag íslenskra skáta til þess að allir sveitarforingjar og aðrir 

sjálfboðaliðar sem vinna með börnum í skátastarfi fari á námskeið sem ber 
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nafnið Verndum þau auk þess sem námskeiðið er hluti af leiðtogaþjálfun 

skáta (Skátamál, 2015). Námskeiðið er byggt á efni samnefndrar bókar sem í 

hefur verið vitnað í þessari ritgerð og fjallar um hvernig bregðast á við grun 

um ofbeldi og vanrækslu gegn börnum og unglingum. Auk Bandalags 

íslenskra skáta hafa Ungmennafélag Íslands, KFUM og KFUK á Íslandi og 

Slysavarnafélagið Landsbjörg staðið fyrir slíku námskeiði undanfarin ár undir 

merkjum Æskulýðsvettvangsins. Námskeiðið er ætlað öllum sem starfa með 

börnum og unglingum hjá sveitarfélögum, íþróttafélögum og æskulýðs-

félögum auk þess sem aðrir sem áhuga hafa geta sótt námskeiðið. 

Æskulýðsvettvangurinn gerir þá kröfu að allir starfsmenn og sjálfboðaliðar 

innan vettvangsins sæki þetta námskeið.  

Veruleg þörf er á að boðið sé upp á námskeið með þessu sniði fyrir 

starfsmenn í leikskólum eins og fram hefur komið og ljóst er að nauðsynlegt 

er að grípa til mikilla úrbóta til að geta verndað börnin í leikskólunum á þann 

hátt sem þau þurfa á að halda.  

5.6 Samantekt og eigin ályktanir 

Sú mismikla reynsla sem leikskólastjórarnir sem þátt tóku í rannsókninni hafa 

af tilkynningum til barnaverndar er ekki endilega í samræmi við hversu lengi 

þeir hafa starfað sem stjórnendur. Þeir sem hafa starfað lengst hafa minni 

reynslu af tilkynningum til barnaverndar en þeir sem hafa starfað skemur. 

Reynsla leikskólastjóra af barnaverndarmálum hefur áhrif á hvernig þeir 

bregðast við þegar grunur vaknar um að ekki sé nægilega vel hugað að velferð 

barna. Reynslan getur nýst þeim vel enda minnkar vanlíðan og öryggi eykst 

með meiri reynslu auk þess sem þeir sem hafa meiri reynslu á málaflokknum 

tilkynna oftar.  

Reynslan getur hins vegar einnig virkað hamlandi og orðið til þess að síður 

er tilkynnt til barnaverndar. Það er mikilvægt fyrir stjórnendur að vera 

meðvitaðir um hversu mikil áhrif reynslan getur haft á ákvarðanir þeirra í 

þessum málaflokki þar sem öllu máli skiptir hvernig brugðist er við ef grunur 

leikur á að börn búi ekki við viðunandi skilyrði. Vert væri að rannsaka betur 

hvernig leikskólastjórar geta notað reynslu sína í málaflokknum á þann hátt 

að þeir tilkynni oftar til barnaverndar. 

Leikskólastjórarnir eru meðvitaðir um mikilvægi þess að traust sé ríkjandi 

í skólanum. Leikskólastjórarnir eru viljugir til að viðhalda trausti við foreldra 

en þeir setja þó flestir hagsmuni barnanna ofar þessu trausti. Þeir 

leikskólastjórar sem oftar hafa tilkynnt til barnaverndar telja auðveldara að 

viðhalda því trausti við foreldra eftir að tilkynning berst en þeir 

leikskólastjórar sem sjaldnar hafa tilkynnt. Þeir sem oftar hafa tilkynnt 
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nefndu dæmi um að traustið hafi jafnvel aukist við foreldra eftir að tilkynning 

barst og leituðu þeir gjarnan til stjórnenda eftir ráðleggingum um framhald 

mála. Leikskólakennarar bera traust til yfirmanna sinna því þeir leita til þeirra 

þegar grunur vaknar og treysta þeim til að leggja sitt af mörkum til að málin 

rati rétta leið börnunum til heilla. Verulega skortir á að traust sé ríkjandi til 

barnaverndar og kemur það meðal annars til vegna takmarkaðrar þekkingar 

á starfsemi hennar auk þeirrar ímyndar sem barnavernd hefur í samfélaginu.  

Traust er mikilvægur þáttur í leikskólastarfi og allra mikilvægast er að 

börnin beri traust til starfsmanna. Í ljósi rannsókna þar sem kom fram að börn 

eru ekki líkleg til að leita til kennara ef eitthvað alvarlegt bjátar á heima, er 

gríðarlega mikilvægt að bregðast við og efla traustið milli kennara og 

nemenda. Þá kemur inn á nauðsyn þess að leikskólastjóri leggi sitt af mörkum 

að byggja upp traust í skólanum og hafi til hliðsjónar að búa börnunum sem 

þar eru á degi hverjum örugg og góð skilyrði svo þau upplifi skólann sem það 

trausta skjól sem hann á að vera og börnin leiti jafnvel til starfsmanna þar 

eftir þeirri hjálp sem þau þurfa á að halda. 

Það er margt sem leikskólastjórarnir telja sig þurfa að hafa í huga þegar 

þeir taka ákvarðanir varðandi þennan málaflokk. Þeir þurfa að huga að 

mörgum þáttum samtímis, velferð barnanna jafnframt því að huga að 

samskiptum við foreldra, hlusta á ólík sjónarmið og hugsa um afleiðingar 

þeirra ákvarðana sem þeir taka. Leikskólastjórarnir bera að eigin sögn ábyrgð 

á þeirri ákvörðun sem tekin er en þeir leita sér yfirleitt ráðgjafar ýmist í 

stjórnendateymi skólans eða til utanaðkomandi sérfræðinga.  

Flestir leikskólastjórarnir telja sig þurfa að vera frekar vissa í sinni sök að 

um barnaverndarmál er að ræða áður en ákvörðun er tekin um að tilkynna. Í 

flestum tilfellum er samræmi á milli fjölda þeirra tilkynninga sem 

leikskólastjórar og leikskólakennarar hafa átt þátt í og hversu vissir þeir telja 

sig þurfa að vera í sinni sök. Þeir sem telja sig þurfa að vera mjög vissa eru 

yfirleitt þeir sem hafa sjaldnast tilkynnt. Nokkrir leikskólastjórar vitnuðu í að 

samkvæmt tilkynningaskyldu starfsmanna leikskóla þurfi að vera rökstuddur 

grunur áður en tilkynnt er til barnaverndar. Það er hins vegar á misskilningi 

byggt enda kemur skýrt fram í reglugerð um tilkynningarskylduna að nóg sé 

að grunur leiki á að um barnaverndarmál sé að ræða og það sé svo hlutverk 

starfsmanna barnaverndar að skera úr um hvort grunurinn er á rökum 

reistur. Ljóst er að efla þarf þekkingu leikskólastjóra á tilkynningarskyldunni 

og leyfa þannig börnunum oftar að njóta vafans.  

Ýmsar tilgátur komu frá bæði leikskólastjórum og leikskólakennurunum 

um hvað valdi því að ekki berist fleiri tilkynningar er raun ber vitni frá 

leikskólum. Þeir nefndu meðal annars hræðslu. Þessi hræðsla getur þá ýmist 
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verið í garð foreldra vegna hugsanlegra viðbragða þeirra þegar þeir fá þær 

fréttir að tilkynnt hefur verið út af barni þeirra en einnig getur verið um að 

ræða ótta um hver afdrif barna verða þegar tilkynning berst til barnaverndar 

og óvissa um það ferli sem bíður barnsins. Einnig getur að þeirra mati verið 

um að ræða ótta við að missa það traust sem hefur skapast í daglegum 

samskiptum við foreldra.  

Óöryggi um hvernig á að standa að tilkynningum er þáttur sem var 

nefndur sem ástæða fyrir fáum tilkynningum frá leikskólum. Ef lítil reynsla er 

til staðar af þessum málaflokki er eðlilegt að starfsmenn finni til óöryggis. 

Náin tengsl í litlu samfélagi var einnig nefnt sem möguleg ástæða fyrir fáum 

tilkynningum og getur verið um margvísleg tengsl að ræða fólks á milli sem 

gerir starfsmönnum leikskóla erfiðara fyrir að tilkynna.  

Einnig var nefnt að slæm reynsla af barnaverndarmálum gæti orðið til 

þess að síður sé tilkynnt. Þá nefndu nokkrir að starfsmenn í leikskólum séu 

oft meðvirkir og hefur það áhrif á að ekki berast fleiri tilkynningar frá 

leikskólum. Einn leikskólastjóri nefndi að sjálfsmynd leikskólakennara væri 

veik og því gæti verið erfitt fyrir þá að standa vörð um réttindi barna þegar 

þeir eiga ef til vill erfitt með að standa vörð um eigin hagsmuni.  

Þessir þættir sem hér hafa verið nefndir sem mögulegar ástæður þess að 

ekki berist fleiri tilkynningar til barnaverndar hafa það sammerkt að skortur 

er á að starfsmenn í leikskólum hafi trú á eigin færni til að takast á við þennan 

málaflokk. Því er gríðarlega mikilvægt að styrkja leikskólastjóra, 

leikskólakennara og aðra starfsmenn í leikskólum í starfi á þann máta að þeir 

öðlist aukna trú á eigin getu þannig að þeir séu betur í stakk búnir til að 

vernda börnin sem eru í þeirra umsjá.  

Margir þeirra þátta sem taldir voru upp hér á undan um ástæður þess að 

ekki berist fleiri tilkynningar til barnaverndar eru einnig vegna takmarkaðrar 

þekkingar á málaflokknum. Starfsmenn í leikskólum hafa ekki nægilega 

þekkingu á barnaverndarmálum og ferli þeirra. Þeir óttast afleiðingarnar 

þegar tilkynnt er og sama má segja um foreldra sem bregðast ókvæða við 

tilkynningum.  

Leikskólastjórarnir og leikskólakennararnir kalla eftir aukinni þekkingu á 

málaflokknum því hún skiptir miklu máli. Bjóða þarf upp á öfluga fræðslu í 

námi leikskólakennara þannig að þeir geti brugðist við í samræmi við þær 

miklu kröfur sem lagðar eru á þá í þessum málaflokki. Einnig þarf að bjóða 

reglulega upp á markviss og hagnýt námskeið fyrir alla starfsmenn leikskóla 

svo þeir öðlist víðtæka þekkingu á málaflokknum. Gerð er krafa til 

starfsmanna leikskóla að tilkynna ef grunur vaknar að um barnaverndarmál 

sé að ræða. En meðan skortur er á þekkingu á málaflokknum og ekki neins 
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aðhalds gætt frá rekstraraðilum leikskólanna að starfsmenn afli sér aukinnar 

þekkingar, er ekki hægt að búast við að tilkynningum til barnaverndar fjölgi 

frá leikskólum á næstunni.  

Samstarf milli leikskóla og barnaverndar er í flestum tilfellum mjög gott 

að mati leikskólastjóra. Flestir hafa þeir gott aðgengi að starfsmönnum 

barnaverndar og geta leitað til þeirra og fengið upplýsingar um hvernig 

bregðast skuli við og fengið ráðleggingar sem á þarf að halda. Leikskólastjórar 

kölluðu þó eftir meira samstarfi og töldu mikilvægt að fá upplýsingar um ferli 

þeirra mála sem tilkynnt hefur verið út af. Leikskólakennararnir upplifðu ekki 

samstarfið við barnavernd á jákvæðan máta og margir töldu að ekki væri um 

neitt samstarf að ræða á milli leikskóla og barnaverndar. Þeir töldu mikilvægt 

að auka samstarfið við barnavernd sem þarf að þeirra mati að gera sig 

sýnilegri.  

Samvinna leikskólans við barnavernd hefur mikil áhrif á fjölda tilkynninga 

eins og fram kom í rannsókninni og töldu sumir viðmælendurnir að 

tilkynningum myndi fjölga ef barnavernd myndi kynna starfsemi sína betur 

fyrir öllu starfsfólki. Vakning þarf að verða í samfélaginu um mikilvægi 

barnaverndar og þess hlutverks sem hún gegnir. Auk þess er mikilvægt að 

bæta þá ímynd sem barnavernd hefur út á við þannig að almenningur líti 

hana jákvæðari augum en hann gerir í dag. Þannig gætu líkurnar aukist á að 

til barnaverndar sé leitað þegar áhyggjur vakna varðandi börn og velferð 

þeirra. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að reynsla og lífssýn hefur 

áhrif á þann fjölda tilkynninga sem berst til barnaverndar. Ólík viðmið geta 

verið þess valdandi að misjafnt sé hvort mál séu túlkuð sem barnaverndarmál 

eða ekki eftir því hvaða starfsmaður á í hlut. Þar getur mismunandi 

bakgrunnur og reynsla haft áhrif meðal annars. Viðhorf hafa mikil áhrif þegar 

kemur að tilkynningum til barnaverndar. Þau endurspegla þær aðgerðir sem 

starfsmenn leikskóla grípa til og hafa mikil áhrif hvernig tekið er á þessum 

viðkvæma málaflokki. Leikskólakennarinn sem vildi taka með sér barn heim 

um jólin, allir þeir starfsmenn sem lána foreldrum ítrekað aukaföt á börnin 

og þeir sem skipulögðu sérstakar sundferðir fyrir vanrækta barnið hafa haft 

það viðhorf að leggja sitt af mörkum til að auka vellíðan viðkomandi barna en 

því miður virðast vandamálin ekki leysast við það.  

Starfsmenn í leikskólum þurfa að vera upplýstir um að foreldar hafa ef til 

vill ólík viðhorf, lífssýn og reynslu. Margar leiðir geta verið að sama 

markmiðinu en þær samræmast ekki allar endilega þeim viðmiðunum sem 

notast er við hér á landi um hvað er talið æskilegt og viðunandi fyrir börn. Því 

er mikilvægt að starfsmenn í leikskólum séu meðvitaðir um að virða þær 
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mismunandi leiðir sem foreldrar vilja ef til vill fara þegar kemur að uppeldi 

barna. En notast þarf samt sem áður við viðmiðin frá Barnaverndarstofu 

þegar flokkar barnaverndarmála eru skoðaðir til að verja hagsmuni barnanna. 

En fyrst og fremst skiptir máli að starfsmenn í leikskólum sem eru í nánum 

daglegum samskiptum við börn og foreldra þeirra séu meðvitaðir um sín eigin 

viðhorf og hvaða áhrif lífssýn þeirra og reynsla geti haft á hvernig þeir meta 

barnaverndarmál og bregðast við þegar börnin þurfa hvað mest á þeim að 

halda. 
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6 Lokaorð 

Eins og komið hefur fram hafa lífsskilyrði barna breyst mikið í gegnum 

aldirnar og sama má segja um þau viðhorf sem ríkjandi hafa verið til þeirra. 

Hlutverk barna í íslensku samfélagi hefur einnig tekið miklum breytingum og 

eru þau að mörgu leyti í takt við þær gríðarlega miklu breytingar sem orðið 

hafa í þjóðfélaginu, sérstaklega á síðastliðnum hundrað árum.  

Barn sem sleit sínum barnskóm um aldarmótin 1900 bjó að öllum líkindum 

á mannmörgum sveitarbæ, tók þátt í þeim verkum sem sinna þurfti ásamt 

foreldrum sínum, systkinum og vinnufólki og ef til vill var því refsað með 

líkamlegu ofbeldi ef talin var þörf á því. Menntavegur barnanna var ekki 

langur, litið var á þau sem litla fullorðna einstaklinga og takmarkaðir 

möguleikar buðust til framtíðarstarfa. Barn sem hins vegar sleit barnskóm 

sínum um síðustu aldamót bjó líklega á höfuðborgarsvæðinu, á eitt til tvö 

systkini, báða foreldra útivinnandi og dvaldi í leikskóla sem í senn sinnir 

menntunarlegu, uppeldislegu og þjónustumiðuðu hlutverki í átta til níu 

klukkustundir á degi hverjum. Fjölbreytt tækifæri til náms og starfsvettvangs 

munu bjóðast því barni í framtíðinni.  

Með tilkomu barnaverndarlaga, Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og 

annarra laga og reglugerða eru réttindi barna vel tryggð og því er ljóst að 

gríðarlega margt hefur áunnist varðandi börn og velferð þeirra. Það er þó því 

miður ekki hægt að treysta því að öll börn búi samt sem áður við viðunandi 

lífsskilyrði og það sýnir fjöldi þeirra tilkynninga sem berast til barnaverndar á 

ári hverju. Eingöngu um 2% allra tilkynninga sem berast til barnaverndar 

koma þó frá leikskólum þó börnin dvelja þar stóran hluta af degi hverjum.  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvaða reynslu leikskólastjórar 

hafa af tilkynningum til barnaverndar. Einnig að fá vitneskju um hvað veldur 

því að fáar tilkynningar berast til barnaverndar frá leikskólum. Tilgangur 

rannsóknarinnar var að fá upplýsingar um til hvaða ráðstafanna þarf að grípa 

til fjölga þeim tilkynningum sem berast frá leikskólum. Einnig að varpa 

skýrara ljósi á hvaða þættir stjórnunar leikskólastjóri þarf að hafa til 

grundvallar þegar kemur að ákvarðanatöku í þessum málaflokki.  

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að leikskólastjórar hafa 

mismikla reynslu af barnaverndarmálum en reynsla þeirra mótar hvernig þeir 

bregðast við þegar grunur vaknar um að ekki sé nægilega vel hugað að velferð 

barna. Ýmsar ástæður voru nefndar fyrir því af hverju ekki berast fleiri 
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tilkynningar til barnaverndar en raun ber vitni en þær snúa allar að mikilvægi 

þess að starfsmenn hafi hæfni til að takast á við þennan viðkvæma málaflokk 

og því er mikilvægt að styrkja þá í starfi.  

Leikskólakennurum er ætlað að hafa það að markmiði í sínu starfi að 

börnin sem fara frá þeim yfir á næsta skólastig útskrifist með sterka og 

jákvæða sjálfsmynd með óbilandi trú á sjálfum sér og með það að leiðarljósi 

er hverjum og einum einstaklingi flest fært. Því uppeldi er svo sannarlega 

stórmálið stærsta. En á meðan leikskólakennarar hafa hvorki þekkingu né 

nægilegt sjálfstraust til að takast á við þennan gríðarlega viðkvæma málaflokk 

sem barnaverndarmál eru, er ef til vill erfitt að gera þessar kröfur til þeirra. 

Þá kemur að mikilvægi þess að efla leikskólastjóra enn frekar í starfi svo þeir 

geti verið enn betri leiðtogar og málsvarar fyrir starfsmenn sína þannig að 

þeir öðlist aukna hæfni til að greina og meta þegar börn búa við óviðunandi 

aðstæður sem markað getur líf þeirra alla tíð. 
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